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 : دلجیور (4۸۱) ۱۱۱ هدامش هم مهدزاود لاس - امنیس هراتس



 تسا دیفمو رصتخملاوئس اتهاجنپ

 دادناج تب ۰ امدیش هرحاسا « ایفوص زا

 «شا یلگشوخ «شرنه زا هک ین ز۰ ۰ .امرصع

 تقادصهک تساینز « میدذگب هک شزیچره

 ناسنادد صوصخب و ناسنارد نیاو دراد

 ۱ تسایددان تیاغب زیچ « هدام

 تشک دروج كي تروص اهلاوئس

 كي هلزنمب ایفوس تیوه « دراد تیوه

 . هشیپ رنهكي ماقمرد هن « نز

 و دلوت خیدات 0 یلصا مسا بس س

 . وگب اد تدوخ تاصخشم ریاس

 هن ول وکیش ایف وس تسهممسا . ج

 جیرات رد « متسه لپ ا هموح دل وتم

 ممشچو هایس میوم ۰ ۱۹۳ ربمانپس۲۰
 ود و داتفهودص هب مدق . تسا زبس

 منساب ورمک « هبیسرود . دس ریمتن اس

 رد ۰ تسا ۸۳ - ۰ - ۸۵ بیت رت هب

 یل ومد رک جا ود زایتن وپ وا راک اب ۷
 لطاب اد جاودزا نیا ایل انبا یون اق

 .تسا اد

 ٌ؟یدادرهاوخوردارب اتدنچ - س
 مانب مراد رها وخكي طقف - ج

 , ( اب رام»

 ِ وگب تردام زا تب س

 . تسا ینالب والبم ور شمسا-ج

 تاچ وک یاهل ر ی ایل اتب | یاه ملیف رد

 . ۵ رکیم یزاب

 ۵. تاباقا دن س

 مساسب دوب یاهدنشورف بت چج

 ادواتقوچیهنم . ه ول وکیش ود راکب ر

 .دوبت مردام یمسر رهوش . مدیدیمن

 تایگچب زا - س
 داشمایکچب لوا یاهلاس - ج

 ردامو کک رزب ردپ اب . مدوب ربخیب و
 ایرد كيدزا یلوآوزت وپ رد مگرزب
 . دش کنج دعب . می د رک ی م یگ دن ز

 یب ویگنس رگ « یثاوت ا ناکد یاهفص

 و یثادگن یا دوجو اب . وب یسابل
 راب كي تسه مداب ۰ ميد رک یما یدزو

 لب وموت | كب روت ایدار بآ مروداعم

 . دوبن بآنوچ دناروخ امبار

 ذا تمسقنیاب یساسحا هچ - س

 ؟ یداد تایگدنز
 مدعویحورد ی اهنت نمرد - ج

 و هتخب ارمو هدوآ هوجوب نانیمطا

 ۰ د رک لقاع

 ٌ؟یدوب دوجهچ غولب ناوارد - س
 . نیگمغ و رغالو تشز  ج
 مک نینسدد جاودزاب مجار - س

 0 ۰. یلوگیم هچ
 یعقاوقشع . متسیل قفاوم - ج

 . تسا ها رمه یلقع یگتخب اب

 ؟ یاهدشقشاع دابدنچ - س

 طقف مایگدن ز مامت رو ج

 یگ دن زساسا . مقش اعزونهو . راب کاپ

 . تسا «یتن وپ ول راک » نم
 4 یدش تا احک ول راکاب - س

 3 یاحهلر هقب اسم كي رد بم ج

 یاههد رپ زا مروام هک ق وب منآ یس ایل

 دی ند قرو
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 و نت رومج هحسح جزو امد ور
ِِ 

 سفر یا

 یامشو نم طابترا : زی زع هدنناوخ
 زا لثم امنیس هراتس هک لصا نیا نتف ری ذپ

 دوخ هلجم دشاب شن اگ دنس ون هلجم هکن "7

 می | وتب هرامش ره اه ات تسا هدش ثع اب تسامش

 امنیسه راس نا دند اوخ عمج ردیاهز ات ناتسود

 هلجهب یسگ ز اتب هک ین اتسود ؛ می روآ تسدب

 هزاتیاک رش عطق روطب , دن اهدروآیور امش

 4 یراک ؛ دنتسه یت اعوبطم راک نیارد ام

 هقب اس تروصنب دب ل احب ات تفگ نا وتیم تأآ رجب

 . تسا هتشادز

 یل ابیتشپ اب ایا دیاجهمه رهتاع وبطم

 رابتعا و هوشیم هرادا شابک دنن اوخ

 نآ ناگدنن اوخ هادعتب یکنس یاب رش ره

 یزا رفا رسنی | امنیسهراتس یل و هراد هب رشن

 دوخناگ دنن اوخب عاکتااباهنت ه هک راد ار

 نیا یلصا بحاص ارت اث ۲ هکلب یوشوم رشننم

 ساسا رب دسب ونیم ار هچ [ و دن ادیم هب رش

 . تسا نان تب رثک |یاههتسا وخ

 هفایق» : تسا هتشو یزب زع هدنناوخ

 نآ تسژ رییغآ اب نامزمه هک ام هلجم ُهزات

 عانقا امیا رب رظن رهزا تسا هدش رگ هولج

 نتسجیربت رد ًاقب اس هک یرا رصا  تساهدننک
 هلخاد یرنه یا-ه | رجام زا یریآهرانک و

 امهب رشث نوچ یاهدن زرا هب رش هدنبی زدیتشا ۵

 هتفهكي هک تسایا هلجم امنیس هراتس ؛یوشیم

 دوب غيرد تساهداد صاعصتخا دوخب ار ام

 هک یابی ز وتش ز یاها رجام همهنیازا ام هک

 هراددوجو نام تکلممیرنه دودحم دداک رد

 «ماردن امیم عالطایب

 هک هراد ارراخنفا نیا امنیس هراتس

 زا هک یئاه همان رد جیردنب رسید لاح

 ارث [ رتمک درادیم تفابرو دوخ ناتدنت اوخ

 -هتف اب رد یکینب هکلب دننک یمباطخ « امش هلجم »

 یث«ام»  تس« امهلجم» امنیسهداتس هک دنا

 وناگ د نن اوخ عمج ۹۳ ,تسامش و نم عمج هک

 . تساناگ نسب وا

 - هب طوب رم لئاسمو بل اطمب ام دورو

 درذگیمنآ هیشاح رد هچن ۲ و یسراف یامنیس
 رطاخب:تسادیپ الاب همان زا هک روطت امه
 كشیب و دوب دنمجرا نا دنناوخ یاضاقت

 زی رگبد دراوم ردهکلب روم نیارد اهنت ه

 لمع دنهاوخب ام زا ناتدنناوخ هک ار هجا ۲

 ناگدنسپ ون اب دننکیم رکف ۲ اهن آ و «مينکیم

 « دننک ی م هابتشا دنتسه فرط امنیس هراتس

 رتهب هک دنتسهو رب ودیریثک تعامجاب اهن"

 میسانشب امنیس هرانس هداوناخ ارث اث ۲ تسا

 رامش تشن | دا رفا هلجم نیا ناگدنس و و

 .دنتسه تیعهج رپ و میظع هداوناخ نیا

 دوب نیمهام لوا فرح ؛ تسام هارد نیا

 .دوب دها وخنیمه امف رح زی رخآ ات عطق روطب و

 تت
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۰ 

 : + و

 7 فتتات و

 کت ۶

 مهم»

 ِِه ۰
 ۱9۹و وه صوت

1 20 

۰ 



 و

 هد رب نم . دون هدرک تسدد ل زنم

 تب امحتحآ و دیدارم وا راک یل و مدش

 یکشیپ رذه یارد و ددوآ رد شدوخ

 . ۵ رک تمث رآ

 ؟ درک تیب رت ارت دوطچ - س
 هب لدیم ار ملیماف ما - ج

 ارم . دی رخ میارب سابل ۰ درک نررا

 ترشاعهبادآ نم و . د اتس رف ملعه شیپ

 منک رش اهملیف رو هرخال اب و داد داد

 . گاد

 اهملیف دد تیاهشقن نیلوا - س

 ؟ دوب یئاهشقن پیتهچ

 : متفآ مدوخملیف نیل وارد -ج
 یدعب ملیف درد - « ریخت حیص

 -ریخب حبص» : متفگ ۰ مد رک تف رشیپ

 موسمایف اب نم ک زب لد یلو «مناخ

 -ریخب حبص» : متفگ نآ رد هک دشممیص)

 . « ٩ تساروطچ امشلاح ؛ من اخ

 تسود اد یئاهلد پیت هچ - س

 ؟ یداد

 هچ ره . ار مارد یاهل رس ج

 رگ اینح تسارتهب دشاب رت لئشم لر

 هزاجا ماردلر . دوش نم جن ر ثعاب

 . منک یزاب اد مدوخ حور نم دهدیم

 ؟ روطچ كيمک یاهشقن - س

 تسود مه ار كيمک شقا - ج

 . تسانئفآ روجكي . مراد

 ؟ یودیمتحا دان داقتنازا بس س

 یل و « 4 یقطنم هاقتلا زا - ج

 و یزاب ناب ز و كلتم اب مآ وت هاقتنا

 . دنک یم ماین ابصع قطنمیب

 یناسآ راکتیارب ندرک یزاب - س
 ؟. تسا

 كي اب دناوتیمن رش . 4 تج

 . دی رکب اب هدنخب نامرف

 هچ لیف دد یزاب زا لبق - س

 0 یدر 8

 مسکع . مدوب یساکع لدم - ج

 .دشیم پاچ تالجمو اههمان زور یوت

 . دنتخانشیم ( رم متف ریم اج ره

 تتسدب هک اد یلوپ نیلوا - س

 ؟ تسه تدای دیسر

 رد دوب رالد هاجنپ هلب  ج

 عقوهنآ رد نما رب .راک زور هد لب اقم
 . دو یجنگ

 ؟ تساجک تل زنم - س
 هاجنپ کر زب یالب و تي - ج

 نویساروک هاب مر هموحرد تساقاطا

 سیف یاههدرپ و اههقیتعو تانبب زت و

 نم یعقاو هناخ نیل وا نیا . کنشقو

 نانیمطا و نما ساسحا نم . تسا

 ء شدیم

 ؟ تسیج تاهنااش حیرفت - س

 . متسی یعامتجا های ز نم س ج

 هک تسا یناسک لام یعامتجا یکدن ز

 هراومرو .دننکب دن رادن یراک هز اخرو

 حیج رت مراد یلغش یراتف رگ هک یرد ان

 هن اخ رد نتفر نوریب ضوع مهدیم

 ۰ مت امت

 ؟ ینک یمهچ ار اهیش سا س

 .مین امیم هناخرو ول راکاب - ج

 یزاب قرو « مینک یم اشامت نوب زی ولت
 فرح فرطن 1و فرطنیا زا « مينک ی م

 . من وشیم یداع مدآ ۰ مین زبم

 ؟ یدلب یزپشآ - س
 یزی رغ روطب یگچب زا - ج

 .مراد تسود ادیزیشآ .ماهنخب زیچ

 لثم ندروخ . متسه مه لا روخ شوخ

 یقیمع تذل نمب لیاث یلاها همه

 ء شدم

 ؟ یداد یلیبوم وتا هچ - س

 ؟ سود زل ور كي - ج

 ؟ سابل - س
 . مراد ار شب اسح یلیخ - ج

 هاگایسل اب» و سیراپروید زا رتشیب

 . منک ی م دی رخ مررو

 ؟یداد تسود باتک - س
 ا شش لزنمردام .یلیخ ب ج

 هل اطتقو هک فیح . ميدان اخب اتک

 ۰ مذک یم ادیب

 ؟یدادهچصوصخب تاداع - س

 مفیحا ر هنهک یاهزیچ تح

 سنا زیچ ره دوز . مزی رب رود دیایم
 یاههچب اتک . امییاوه طیلب 4 .م ریگیم

 « هنهک یا ناب ور « ترسنک همان رب

 ۰ سرم یاه سال

 ؟ یتسه یبهع بت س

 تابب راب ثی طقف . هن های ز - ج

 .مد زیلیس ناد رک راک

 یتوتاق ریغجاودزاهب تبسن -- س

 ؟یداد یساسحا هچول راک داب تدوخ

 زایلیخ زا شیب اد مدوخ -ج

 رهوش بحاص رگید دادرهوش یاها ز

 .مذک یم سح

 ؟ینادیم ناب زاتدنچ - س

 هس | رف 0 یسیلگن | : از هم بت 7

 .یی ایل اتیا

 ول راکاب لیلد هچ هب الوصا - س

 ؟ ید رد جا ودزا

 دد قشع . دایز لیالد هب - ح

 مراد ول راکب نم هک ی ساسحا ربارب

 هملک كي طقف قشع تسا یریقف هملک

 تبسآ ۳-٩ یلاحرد تسا ساسحاكي و

 یا رب .مدا نیفلتخم تاساسحا وا راکب

 تاب « ردسب كتاب « تسود كي وا نم

 تسا زا رمه تب و قوشعم تاب « ره وش

 نم دانک روو نماب هشیمه منکیم سح

 .هد وب
 یثوزدآ هچ تاهدنیآیارب - س

 1 ؟یداد
 .اتجنپ لقاال موش راد هچب - ج

 یدوخب سوسفا هدشتق وچیه سن س

 ؟ یاهدمآ ایندب لکشوخ ارچ هک

 یلابیز الوصا یلو . ه - ج

 .درا ده تبمه 4۲ تساحو ری ابی ز.تسیچ

 ؟تسیچوت یئابیذ زار - س

 یارسب زار كي طقف نم  ج

 دین ادم . راقو : مادیم یت ابی ز

 ؟دنتسه اهن ز مادک این دنا ز نی رت ابی ز

 شمارآ روج كي اهن ۲. نتس آیاهن ز

 یش ادا روج جبه هک دن راد ی ورد

 . دهدب ناشن دن | وتیمن

 هچزآ ؟دی ایم تشوخ هچزا سا سم

 ؟ دی ایم تدب زیچ
 «قی اف .هب رگ هچب « اههچب م ج

 زا ۰ مراد تسود ار یتک ایساو هالک

 شردمذک ادمپ یصررف ره ودی ایممدب شفک ش ره یدک | فمب و 1 و
 ۲ مروایم

 ؟یسردیه هچ زا - س

 اهبش . یکیرات و همزا - ج 2

 دب اوخ مقاطا رو رفت كي دب اب ًامتح

 ؟یتسین یتلاحخ- س

 یاه هاگن . تدش . ارچ ب ج

 . دنکیم متحا ران بیچع مد رم هریخ

 « یتسه سیسخ دنیوگ یسم ترس

 ۱9 تست

 مرادن تسود طقف , ه - ج

 جرخدب ًابم تسدب تمح ز» هارد یا و

 . منک هدوهی یاهزیچ

 ؟یدادن یقیمعومهم زارحیه - س

 یرش هوسجوم ره « ارچ - ج

 زار تب یسآ دا زرد ین زره صوصخب

 نیتال لثملابر-ط كب . دداد هدمع

 حضاوداب ز هک یزیچ ره ۱ ۰ دب وگیم

 «ده دیم تسد زا اد شفطل دش راکش ۲ و

 اهن زدروم رد عوضوم نیا نم رظن

 یردفدب اب ین زره . هرادقادصم مه

 .دش اب زوم رم

 دیماان تقوچیه یگدنز رد تنم

 " 3 0 یوشیمن

 سابیهایس یهاگارچ هوا - ج

 ۲4 هحفص رد هیقب



 ی ی

 وهم سس و رو هو و حج سس

 یمادین وگ رگ د لاحرد زیچهمه هک یاب درد
 اددوختباژ عضو نورق یطرد زیچکب طقف تسا

 ق - ش - ع ... تساهد رک ظفح

 هدود ره رد امنیس رد تیسنجو نزذ تخادرپ

 رادومن دایز رادقمب هتشذگ یهلاس تصش نیا زا

 نیا دد تسا هدوب زور تایقالخاو ننس و تاداع
 امنیسیاین د یاهههلا نی رتگ رزب زا یضعب هب بلطم

 .تساهتشذگ زا نخس تسخن و ... دوشیم هتخاد رپ

 وگتفگ رصایم یاهتب زا رگبد تمسق تي رد

 ۰ مینک یوم

 اب ؟دزاسیم اریئ امنیس ههلا كي زیچهچ

 .امنیس هد رب یور « ول راهییج» ندشهدن ز

 سک اه» . دوشیم هزات لاوئسنبا رگید راب

 روطنب | لاوُئسنپ اب « ول راه» بانک رد «نمل وش

 : دهدیم خس اب

 هدیقع نادقنم : دنتفگ ول راههب نی ربخم

 یدادعتسا هشیپ رنه كي ناونعم امش دن راد

 ؟ دی وگیم هچ هراد نیارد . دی رادز

 ار هشیب ردهكي مد رم رگ ا هک می وگیم ب

 . تسا یفاک دنش اب هتشاد تسود

 1 دب ا زف ایم نما وش

 «دوب كگر زب یتقیقح دجاو فرحنی[

 ول راه زا لمق هک تفگ یع یلعاع زا نخس

 زادعب و دوب هدروآدوجوب کر زب ناگ راتس
 هدوب كک رزب ناگراتس هدن زاس زین ول راه

 , تسا

 « دود فورعم شرهاظ رطاخب ول راه

 هیحاصم اهملبق رد شل ر «شآ | وسی رطاخب

 ناب ابنآ هک شمودجاود زا شی اهس ابا ,شی اه

 رب وصت ساسا رب ول راهترهش «تشاد اد خلت

 ود ره زاهک ی ز « تشاد را رذنا رسوه ین ز

 « دوب وا رکیب رب وصت یکی كيک ر رب وصت

 ین اوجو نینسزا ار یز ابقشع دنتفگ یمهک ین ز

 مامت اس ار رب وصت نیا ... تساهد رک زاغآ

 یداع هرم هب و هتخاد رب و هتخاس شا زجا

 تاعیاشنیا دوجو مامتاد هک ناب ایخو هچوک

 با رحم و دیمم . دنتخ و رف یه تف رب ذپ یم 9

 . وب « رتس» كي ههلانیا

 نیمه رطاخب ار وسل راه اکی رمآ مد رم

 اب فافع تسس ین ز دنتشا هتس ود تایصوصخ

 یگشیمهتميق زا قشع رطاخب هک ی ز « كاپ بلق

 یزاب نآ اب ول راه , د رک یم رظنف رص ووخ

 و رقف و نآرت»س نادود نز رهظم ها ایش ات

 لوب و لگش وخ یا ز ۰ ذوب اکب رم آ رد یراکیب

 رصق كي رد هک یثامیز حالسهب زهجم تس رپ

 دوب قشع هب وبحم هملک كب رد و وب هق وشعم

 ... دی زرویمبوخ قشعو تخپ یم بوخ زیچ
 فدا رتم هوهفم نینچنی |یماث چیهول راه زادعب

 ی ابیزژ ... تسا هدروایآ تسدب ار «یسکس»

 رد هک دوب « یئاکی رمآ » كيبيت یئابیز وا

 هدمآرد لیهس روجكي تروصه ایثد رسا رس

 : طاشا اب « راکشزرو داش « مث اس . تسا

 تروص :ب ذاج نیاب هک نآیب باذج و دیقیب
 .. یئالطوم هتملاو ... دشخس فبثک و یفخم

 یلصا طرش یسنج هبذاج فصو نیا ۷

 امنیس رد ۰ تساهد ومآ ی امنیس ههل |! كي هاجبا

 .دن (هدیس ر روهظ یاهدمنک ه ریخ یاههدی دز

 : تسناد یسکس ار اهن ناوتیمن ًاققحم هک

 اداب راب « سوید تب « هدوفارک نوج
 -یل « یا نیوی و « زا ومیسنیج « كب و اتسا

 ار هراودوو نآ وجو نیل كم یل رش , ككيمر
 ناشیسج هبذاج رطاخب طقف نا وت یمث اعطق
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 تسک ) ههلا (

 :رگید زیچتمب و ... تسل اد ثگ ر زب و فو رمم

 یئاکیرمآ پیت ًاموزل امنیس یاهههلا همه

 و می ریگب رظن رد !ر شب رتید . دن | هتشادن

 ندوال و ار ۰ رت ولج یردق ار وب راک

 یسنجهب ذاجیاوس لاحره امنیسههلا ... ار

 رادروخرب زی یونعه و یح و رتردق روجب زا

 . دش اب دی اب

۳1 
 هب ذاجاب امنیسیاهت نیل وا مسجم رهظم

 و. !نابادل» بنر ۳ ویو ین

 ملسیف دد « اداب »د . دنتسه شیگ نایلیل

 یاهملیف یرس رد شیک و «دوب یقمحا اج ۲

 هچب رتخد تاب یدب | رب وصت رد | روا هک یددعتم

 «اداب» .دادیمناش موصعم و هنتس شو و مشچ

 نها ریب و لاش عا ون | فافل رو شیک و هنهرب

 « امنیس یاهتب نیل وا . وب هدیش وپ هالک و

 هص رع ماخ یلیخ ار هوخ صاخ هبذاج

 دن د رک یم

 هک هوس « زک ورد زی وار هدهعب نیا

 ادهب ذاج عون ود ره دوخ ریظن مک هوج ورد

 زک ورب .دنک بیک رت امنیس رد راب نیل وا یا رب

 طلست یحور هدیچیپ فطا وعنایب رد طقف هن

 دوب یروج زی یو یمسج یث ابی ز:تشاد لماک

 فل ز شیارآنآ اب درک یم رظن بلج تدشب هک

 « بروم یک دن | تش ردنامشچ « یلارت اپ وئلک

 یهاگ و هدرک رهق یهاگ ساسحا رپ یه

 ند رک دی اش طقف هک ریظن مک ند رگ نآ و «مسبتم

 درومنآاب ناوتب اد نروبپهیردآ ووب را

 « زی ول » دوج و صاخهب اچ ...داددا رق سابق

 رایس یدج تلاح و تسژرد 45 و وب نیادد

 یتفوو هرکی مهولج هداسو صل اخو موصعم

 تفرگیهدوخب سوهوتنطیش تلاح یردق هک

 رهزا هوشی مهنس رگد نخبل نآب ار اهبلیتقو

 ( شیوخ زادعب هچو لبق هچ) ی ز هراتس

 .درکیم هولج رت زیگنا سوهو رآ ناطیش

 مسجم ادین ز پیت امنیسرد «زک و رب »

 هجوآ هروم دها وخیمشا د ید رم ره4؟ د رک یم

 ناگژ«نآ اب لاحنیع رد و دهد را ر تب امحو

 ومیلسآ زایزار هظحل ره هک ی اهبل و دل

 نامشچو كيراب رکیب نآ اب «دب رفآ یمعانتما

 هدی | زدیس رم رظنب هک د وب ی زءهایسناوسیگ و

 «دشاب (یتسررپ هد رم) «یلیفورکن» روج کر

 درک یم هدن ز ار کک رم رب وصت یهاک هک سر

 همسجمنز ««الوک ادد»ماشآنوخ نان زیئ و

 دد تك رم سس رب و « رعاشكب نوخ » ملیف

 هوجو لدم کور زا یحرط 4۸۵ 6 هق روا ۳

 ثكب « نز كي زک و رب ... دنشاب هدوب؟وا

 هق وشعم کاپ ( ذارد رهظم )لوهل اوب ( كب دام

 فیصوت رصنع لبمس و ناطیش هچب رسپ کاج

 هبعج»...دوب «نز» حود هدن زی رگ و ریذپ ان

 ردیرتخد» و «یئاس ز هقباس» ۰ «ارودن اب

 رهم وا هوجو هک دنتسه یثاهملیف «ردنب ره

 .تسا هدز اهن ۲ رب یگنادواج

 شوغآ ردلثم یت اههظحا رو هک ی تیس اسح

 تسا هدید دوخب امنیس هک یگ رزب یاهتب رد یرو ره

 قشاع كم هل ولگ اب كرم , كدوک كي ندرشف

 هرهچ زا هتشذگ ش وخ نا رود زا هاب «دوسح

 دنن ام « وب راگ» هب رایسب | روادی وا رت یم زک ورب

 امنیسرداسدو شوهاخ نایب هها هک تخاسیم

 ۰ ۵وس)

 شدوخی «اکچ و نی » ملیف زاغآ رو وب راک

 : دی وک یم

 .متسیا نز نم دینک لایع الصا بت

 رعانیا ««نز» ردقنی ای ز هرومرد اما

 . تسا لاحم

 ودنلب هایسین اراب كيرد وب راک رب وصت

 وا یتقو هک تسا سوبع نانچنآ شولک هالک

 یسفن یچاش امت درو آایمرد نت زا اد سال نیا

 . دشکیم یواب تحارد

 یاهصخشتمیون اب لروا انیتسپ رک هکلمرد

 روشک کی هفایقشوخ ریبک ریفسرب هک راد ار
 دعب « دوشیم رهاظ ناوسجدرم تي سابل اب

 اب ادبشدن وشیم راچ ان راکش كي نایرجرد هک

 ددوتب وه ندشراکش آ دننک رس هبلک كي رو مه

 نیرت ابی ز زایکی وب راگیعقاو تبسنج عقاو
 هماجاب وا « دهدیملیکشت ارامنیس یاههنحص

 هتشاد ننب هادرم سابل ريز هک هان زیابپ ز

 ویخ وش زا یفوطل بیک رت و یگ هاس «داقو رهظم
 نٍ رت ابی ززا رکی دیک ...تسا تنطیش و میلست

 نیمهرو دم زور حبص ار امنیس یاههنحص

 هتساخ رب «وب راگ» هک مینک ی م هدهاشم هبلک

 دشوکیه قاطا هیثاثا و بابسا شزاو اب

 دهاوخن دیدجت زآ ره هک ادیئا رجام هرطاخ

 تاح شی وخ بلق و نهذرد هشیمه یا رب دش

 , دنک

 لقتفم هدننیب هب ار ساسحا نیا وب راک

 نآبابراو قشع هدرب لاحنیعرد هک د رک یم

 لبمس « دشاب هّق وشعم هچ ۲ زا شیب وا . تسا

 شاهولج جواهب و دوب قشعیعا زتناو صلاخ

 و نتفد قشع یدژارت هک دیسریم یماعنه

 یب واهنت »

 «دوب قشعزا هدنک ۲ هک یلاحرد تفریم قوشعم

 (ایلماک وامادال) «لیماک » ملیف رد « و راک »

 یث ایزو تیصخش ششخرد « تردق جوا هب

 رظن زا وب راگیئابیز . دس ریم دوخ یرب وصت
 وارد هچن [ اما تسین لماک هجوچیه) بیک رت

 یشا- حوریئ اسب ززا دهدیمینعم | دی ابیز

 دوجومامت وب راگ هک یک دن زهب قشعزا «دوشیم

 هضرعنآ هاگشیب هب ین اب رق كي ناونم ار هوخ

 « دنک ی م مسبآ هتف رگالاب ار شرس ؛ درادیم

 . تخاسیم مسجم ار نتشگن زاب

 ندرسک هب یخرچ « ددنبیم هسلخاب اد اهمشچ

 یاهه اش سوسحمان تک رح كي اب و دهدیم

 مرسف اهیرو راصح نایمرد شن ری ریش

 «وب داگ» رگا . دی ابیمزاب ار دوخ هدنبی رف

 دوشیم هدول ۲ قشعیمسج یاهدبنج اب یهاگ

 و ددادآ رتبحم هاگشیپ رو هض رعروج كب تروص

 دن زیمن یا همطا ن) رتکچ وک وا د وج وص ولخ هر

 كب .طاشن یب دنخبل كي « ندزمهب هژهكي اب

 ای۲ ۰ هروایمضقب هدننیب یولگ هب رس تک رح

 سل صتن یب همهننا یرش دوجوم كي تسا نکمم

 ین هد رکت رواب تاظحا نی ا رد واتب و وج وم ...دش اب

 , دس ریم رظنب

 ساسحا داجیارووب را۴صاخ هب ذاج
 یشتس رپ « تسا شی وخ ناکد ننیب رد شپ اتس

 و ابی زو بوخ هچنآ شتس رپ « واهب تبسل ه
 . تسا لماک و افصاب

 :دب وک ی م انمت هب «اکچ و نیل » ملیف ناب ایرد

 ... می وگب یزیچ مهاوخیم -

 له و و

 زااد زیچهمه دینک اهر ار اه بم -

 امزاا رهظحل نیا !4 _نالایل و ...دز رس نیب

 .دن ریگن

 وابارهظحل نیا « داش « نابادخو ..

 شوخ ین اب اب رو شب وجه درماب , دنشخب یم

 .دن وریم یک رتشم یگدن ز یوسب
 مامت رب + ان ۱۹۳۰ هلاسهد رد وب راک

 هک نانچ تشادیئاورث امرف امنیس یاه هکلم

 یاراد ۳۰ ۱7۱۵۲ ۰ هلصاف رد « زک و رب زی وا »

 لبقهل اسدنچ رد كل ذعم. هوب یماقمنینچ كب

 وب راک هدننک هریخ ششخ رو ووج و اب کنج زا

 . دن دیشخ رد ههل | دنچ

 نز لر ادابادسآ لثم « تسو یبم»

 و تلاجخ چیه یب ار بلط تذل و نارسوه

 هک وب ی ز ۰. درک یم یراب حب رص « یثاورپ

 هجیتن رد و تشادسن م رشد رک یم هجن آ زا

 هروآیم دوجوب هدننیب رد مرش زا یساسحا

 ناناوج بلق تفآ وا ناطیش و خوش نامشچ

 مامتاب ار «دب رتخد» شقن «تس ویم»۰دوب

 هدن ز شیوخ هوجو رد نآ ینمض موهفم

 پیت نامهاب )تن رگ یراک یملیف رد .. د رکیم
 وا یاورپیب زا هدنمرش ( یگشیمه بوبحم
 ی هس

 .یتسه یدب رتخد اعفاو وت

 :دونشیم باوج و

 !ینیبب ات نک ربص الاح -
 . هسوسو هرسهچ نآ اب شه رتیدنل رام

 فیدر نیادد دیاب زی اد یلادواج زیگنا

 یاهشقن رو طقف هئ شایزاب . هروآ باسحا

 یاهملیف رد هکلب «یبآ هتش رف »لثم یدج

 شوها رف «تسا نزء ناطیش» ریظن كيمک

 رتک اراک «لابلیسول » عقاورد .تسا ین دشن

 شا هف رح یگدن ز لوطمامت رد اددوخكيمک

 ملیف کای نیا دد ش رتب۵د یزاب ساسا رب

 شب رتب ۵ ههلا تی بل اق رد... تساهداد را رق

 هولج « تیثبح یب »ملیف رد اجره زا شیب

 تسایشب رتا هسوساج كي ملیف نیارد هراد

 ندیت اهراب هدش سور رسفا كي قشاع هک

 تا ایخ ماهتاب وخ «کگ رم زا قوشعم ناج

 ملیف یاه تمسق نب رتیل اع . ووشیم نا راب ری

 شب رتپ دنآیط هک تسانآ نایاب یاههنحص

 وا هنیآ دوشیم هدید شاارآ دیدجت نیح
 یتفو) تقو ثكي هک تسا یزاب رس ریشمش هفت

 و نادنموالع وزج (هدوب هراکدب ین زشپ رتپ و

 نارومامم نایاپ رد . تساهدوب وا ناب رتشم

 ۲۸ هحفصرد هیقد

 تست نت ات تا

 ح



 یدوک رمانیلم : تیصخش

 نوملبژ.ژ :هدننک هبحاصم

 «لا» هلجم 0 رشان

 مک
 هک تسا هدوب یلاوئس

 دو ارم نهذزارد نایل اس

 روطچ وه وگچ هک : هنش اد ل وغشم

 اب رونک ۲ ردیرگی زاب دادعتسا

 ؟دیآیم دوسجوب سی رتکآ
 دادعت یارب ار لاوئس نیا

 ماهد رک حرطم هشيپ رنهی ریثک

 عناق خساپ زره هکنآ ؛یب
 تفایرد نآ یا رپ یاهدننک
 انیلم زا راد نیا . مش اب هتشاد

 : مس رپیم یروک رم
 ماقمب نآ وتیم روطچ بس

 یروک رم انیلم ربظن یسب رنک 1

 عو رشه وگچناتسا دنیا ؟دیس

 لدش

 نودب و هداس یلب
 رددیاش . یلمق هشقن هز وکچیه

 ساسحا زا تیعبت طقف زاغآ

 .دوب یهاوخدوخ وی امن دوخ

 هشیپ رنه دها وسخیم هک یسک

 رکفیتاظحل نآب رتشیب دوش
 یزاب ناباپ زاسپ هک دنک یم

 ساشامت نیس>ت و قب وشآ دروم

 یک دوک رد.دوشیمعقا و نا رگ

 هنیآ یولج مدوب اهنت یتقو
 مدروآیمدد كلکشو هو اتسیا

 رد اش ده ار تلاح نیمه

 را رکت تیعمج هوبنا لب قم

 اهن ۲4ک مدید بجهمت اب و مد رک

 .دن ربیم تذل نس«تاک رح زا

 یآ دا زرو رس و طاشا «تک رح

 تاب ره هک دن (هد وب یلما وع زا

 یها رمها رمیگدن زتاظحل زا
 لماوع نیمه دی اش .دن [هد رک

 عقاولوبقم و نمهتیقف وم لیلد

 هماسع د زا رد م رتک | راک نادش

 ملاوتیمن . تسا هدوب مو رم

 سس رتک [ تي هک منکب ار شر وصآ

 هد زمغد رهچ اب لاحیب و تسس

 بلج یتیعمج لب اقم رد دن وب

 مد رم.دنک تیب ومجم بسک و هچ وآ

 ۳ ا رذ۳ شوخ وید اش تک رح

 سپ رتک ۲ كي ودن را دتسودراد

 اهن ]رد لوا هجرو رو دب اب

 یشوسا رف و یداش ساسحا

 یئ اهسی رتک آ زا یکی .دزبگن | رب

 قفومالماک روم نیا دد هک

 . تسا ودراب تیژیرب هدوب
 زگ ره هنحص یود وا هوجو

 تاک رحب تیسا ار یرک اشامت

 دراذگیما تو افآ یب شناسنکس و

 نبا نودب سی رتک ۲ تی

 یکسو رعب ی رطف ه زی رغاب ساسحا

 هنحص كب رد هک راد تهابش

 یرگیدهدا داب یزاب بش همیخ

 دب ایم مداس . دنکیم تک رح

 نت آددنمیک دوک نارود مامت

 وبنجو تعفطیش ؛ ترا رش ۷

 کرزب ردپ .دوب مآوشوج
 هقالعنم» _ یردق) مک رزب رد امو

 ادیراک ره هزاجا هک دنتشاد

 دوب تلع نیمهب . دن دادیمنمب
 ساسحا مو وج و رد هرا ومهنمهک

 دی اش مد رکیم تردقو یرت رب
 رمش و نیوکت رد ساسحا نیا
 مایزو رسما رتک [ راک ندیسر

 .دشاب هدیشخب ناوارف ربث ات

 شدوجو] دیاب سپ رتک آتی
 دش اد یاهدقءهن وگ ره زا یلاخ

 نودب ار شمسج و حوردن اونب ات
 ماهاو یگ دیچبپ ه وگچیه
 هد لب اقم رد یا هنب [نوچمه

 . دهد را رق

 شش اههشچ انیلم۵ رهچ رد

 بلجی رگ د وضع ره زا شیپ
 ؛ اب شب اههشچ . دنک یم رظن

 ی امشچ .تسا وگنخس و فافش

 حورو دسا زیم هژم رتمک هک

 2 دف اکشیسم قمعات |ر ناسا

 و بافق ۲ نزنبآ یاههشچ رد

 ید روجال لحاسنیشنل د یکذخ

 . دوشم سح ها [ رتی دم

 یک دوس نامه تل

 تسود ارامنیس را وه | وب ۵

 یبیج و لوپ نمد 4 اخ رو, متش دم

 هک دنتسن ادم ! رب ز دن دا د یمن

 نتفر أ سن پا فر سصما ارث آ

 زا یستقو زورکب . ما اس ريم

 تسدب یا رب مدمآ روهسزدم زا

 عورش۰ امنجس طیلب لوپ ند رو آ

 نآ رد دیاس . مد رک یئادگب

 . مش (دیبم لابس تشه عقوم

 ردارراک نیا یگل اسهوزن اپ ات

 و مداد همادایرو رض عقاوم

 لغش نیل وا نیا تفگ وشیم
 ! دوب نم

 ین ان وی كي صخشم پیت

 ار تبحص شوسخ و فرح رپ

 و گرزب یاهتسد . دداد
 تحص نمضص ا دشا ی ا وختسا

 :دهدیم ناکت یصاخیاهنتسز اب

 تبم و رحم ی دلار رد ج

 راوسمهدوخرب ار زیچ چیه
 تسدب ما هتسا وخ هچ رهماهد رکن

 قیام اد یگدن زو هدروآ

 یسا و . ماهدن ارذگ متالپ امت

 دیس زا رسف یا هظحا ماجت ا رس

 زا یرایس زا یتسب اب یم هک

 منک یش وب مشچ یگ دن ز تاذل

 دز | وت یم

 لاس هزات هجب رتخد تاب لثم

 دو یاهظحل نیا دنک یگدن ز

 مایگ دن ز لآهدی اد رم نم

 هشبمه نزتكب نوج

 تیقف ومنب رتآ رزب نی ا.منف ای ار

 لوژد رمن» | . ۵و نم ی

 زا نساد . تشاد مان نساد

 نم ندیدنخ و نتفر ها رز رط

 وا دوجو یل و
 ندمآ شوخ كاب یاوسنمیا رب
 . دربی تذل

 نم وادوجو ۷ .دوب ی رهاظ

 متسهیسک ًاعقا وهک مد رک سح

 اما ۵ عد رم همه لثم مه نم

 .منف رگ دارق وا ریث ات تحت

 شگن رزیس یاهمشچ هظحل كلب

 شت روص وددمآ رد رکفآ لاحب
 :د ریگیما رف یتف وم یشمارآار

 تس | وتیما سکچهه -

 ثكب تشپ یز و زنم 4 دنک رو اب

 مشاب دیقم وروصحم هنسب رو

 دازآ نز كب تسااوت نساد

 فوفن تحت ارم لثم هتشگ رسو

 هدوآ رد ووخ رکف ز رط و تیصخش

 فا رتعا ادتفیقح كب دب اب یل و

 هک منکیم سح نالا . منک

 نتخانشنودب ار مایگ دن زمامت

 وا نتخانش رااظتن ارد . وا

 رابتخا یب 4۶ و.مد و) هدنا رد

 شد وج و همه هک یمسمت . ندنخیه

 .دنکیم هصالخ و وخرد ار



 تاین اردن ]یاق]

 :تاین اج اف
 و هتسهآ» ملیف رو ۱

 و لبیک كرالک «نا رب قیمع

 و دن ۵ رکبم یز ۱ رتسکنا ترب

 مایفنب اددالصا سال و کا

 . تشادن یشقز

 نوتل راچ,نی وناج - ۲

 سک امورکیب لوراک , نوتسه

اصایاه هشیب رنه و دیس نو
 ی

 «ملاسع ناتساد نی رنگ رزب»

 ۰ تسمه

 « ترویه اشر بت ۳

 < رتسکنل ترب و نوین دی وب و

 «ه اگ ادجیاه
 زیم» رد راک | روب و

 .دن د رکیم یزا

 ین اقوف اض زمالغ یاق7
۳ 5 ۰ 
 ۰ یل اریمش

 دبا رج بل اطم زگ ره ام

 وخن ومب هد رکن پاچا ر رب و
 میها

 ریاسو اسمش اعارسب درک

 هک منک ضرعدب اب ناعدنن اوخ

 یجراخ هب رش كي یه ا 4

 باچ یبلاج ی امنیس بلطم

 طسوت دحاو نآ رو هک د نکی م

 همج رت رکب دهی رش ود یکی وام

 نداقت نیا و هوشیم پاچو

 ام هک تسین نآ لیل د چیه

 باجار رگب ددب ارج بل اطم

 ناگدنن اوسخزا ۰ مسی اهدرک

 اهف رحروجنب اداظتت (نامهوخ

 ۰ میتشادن ار

 (لباب) هابتابابیلعیاقآ
 ددوژن وهود نلیم - ٩

 هسل ا رف سیف رهش ۵۱۹۳ لاس

 ۰ تسا هدمآ این دب :

 تملیف نان اد رگ راک ۲ ِك

 ارت اب وئلک : امش رظن هد رومیاه

 کاشمآ (ستب وهیکنمفزوچ )

 (نوسم ان .یل .یج)

 ۱۷ کنش اد زاب »ملیف ردیز ار

 .تسا هتفرگ راکسا

 : هلداع هزیشود

 هچ ناد زرف و نیدلاو نیب

۰ 

۳۳۳۰۰۵۵۵۴. 

 هک تسب وخ طقف تسین یاد زات

 سات راپسا-(یرتپلین اد)یشحو 7
 (كي رب وک ی لن اتسا ) سوک

 دز زوسه اید دب اب ناگ د ادل و

 نورا وان یاهب وت 3 (زوب ه رمل د)

 کا رب ندل وهمایلی و ۳

 اه رظن فالدخا روجنر |

 و دشابت نیب رو دب اّقع لیمحت

 یارب ادیزیچ دد اموردپ رگ (

 دنن ادمم بسانمان ناشدن زرف

 قطنم اب هکلب دوزب ه ارث[

 زا ... دنن امهفب یوب لیلد و

 «امنیس هراتس « هتش ذگ رم نیا

 هشمپ رذه و ملیق اب هک نآ هوجو 9

 ددوم رد هچ « هراو راک و رس

 سکع دروم رد هچ و بل اطم

و رما تالاجمنب رت فیفع ز یکی
 ذ 

 کیاهلجم مب راد 3

 دود دن اوتب هک رت

 دهاشو دب اب هار اههداوااخ

 یاسهه راهش مامت « رمآ نب
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۱ 

 هس اهو تسا

 مچهدب تی

 ۰ تسا هلجم نیا

 : شخدب نیش وز هزیشود

 دنچ رد راکسا بلطم با

 امش لاحدش مامت وپاچ هرامش

 دد اد بلطم نیا دی ام رفیم

 ! مینکپاچ هرامش کر

 دروم نان اد رگ راک

 دنتسه اهنت ناعاجش : امش رظن

 دابدازه - (رلیم دیوپو (

 اه تراوتسا ) مد رم
 - (رلس

سبار ) دلقم غرسم نتشک
 تر

 (نامنی زد رف)ناک ور (ناگیل وم
 یا یسج) نوراواسن یاهپ وت

 تعاس رو ناطیش - (نوسم 0

اتسهوک-( یو رل نی ورم )ءع
 ن

 . (كي رتیمد دراود()

 یلع اباب رهچونم یاقآ

 : (نادابآ)
 « دوویل اه زجب - و

 یاهتیل اعفری زین [كروب ویا رو

 .دداد نای رج ی امنیس

 تسوپ هایسهشیپ رنه - ۲

رتسایدوو» امش رظن هروم
 «دا 

 ۰ هداد ما

 : یزورون اضربلءیاق۲

 یث اهملیف نان اد رع راک

 : دی اهتسا وخ هک

 ناج) ناوج یاهیشحو

 4 اسمهه - (رمی اه نکن ارف

 س (تفی وسدب وب ه) ماس بوخ

 -(ناگیل ومترب اد) ایب ربم اتپس

 -(ین دیسح رج)یود رب یاب یاب
 ِ (سپ ونا ه) قشع ببقعت رو

 : یدل وتما رهب یاقآ

 رظن هروم هشيپ رنه - و

 ک

۳ 

 لا

 ۰ تسا « ینگ ویه

 : یرظتنم ایدالاک ه زیش ود

 را یسر ۵

ٍ 
 م

 دد ار زور نا رآ یث ال وط ملیذ

 ملا هتشو وگخس ۳

 : ینابد یفطصم یاقآ

 یزاب یا رب نمگ ربدب رگنی | ۱

 « ای زاتسان »و« ز اگغا رچ» رو

 ۰ تسا هتف رگ راکسا

اجودسوس اج» ملیف رو ام
 « هبث 

 راد مان رم اب یل

 ملیف رد ٩۳ یرتخو - ب

 ویها-ن اد یورت اب « شب

 توراش > دنک
ِ 

 یه جاودز

 هلجم كي زا هسک یسکع

 دب دوب هد اتس رف و هدب

 « رایت تبا زیلا » هب قلعتم

 : دناهتشون نآ رز هک )تسا

 ( ! ادیجی رب ول ول انیج

 : یئاباب سابع یاقآ

 بارز | امهک ی ث اهن اتساو

 یاهملیفساسا رب امامت مینک ی م

 و ... دوشیم باخت | یراج

 هک تسا نامه قایتشا ناتساد

 - قشاع » مساب نامر مرف هب
 ۰ تسا هدش اچ «كس رتم

 : یقوراف رمع یا

 ملسیف ناکشیپ رده ٩-

 و کدویف « كگنک نیک و

 ۰ دن دوب توباک سو رب
 «فوزاما راک نا ردا رب 2-۲

 زک و رب هداچیر طسوت

 یاهشقن و ین اد رگ راک
 شل وا

 -ایرام « رثب رب لی هلیسوب

 هدش یزاب باک ۰ ج یل « لش

 ۱ . دوب
 هتف رد اب رب و اکبر

 هک د نتسه یئاکی رمآ یاهملیف

 راب دنچ ناريا رو ار ود ره

 . دن (هداو شن امن

سحل اوبا یاق۲
 یهبلس ن

 : یدوکش

«كل اینک و یسم» ملیف
 نامه 

 هک ۰. تسا « باذج ویشحو و

 كاينک ویسم د وا را رف لوا

 مولعم دعب یلو هوش هدیم ات

 ضوع | دشهسا تلعهچب تسیب

 حیران زا هن افساتم دن د رک

 ۰ میعالطایب ملیفنب [ شی امن

 و هسناذرف نا زیشوو

 : یدیمح زان رف

 امش رظن دوم هرامش

 تسا دوجوم هلجم رتفد رو

سراهدشز لطاب ربمت لای ر هد
 لا

 : دی ام رفب

 * یرین دبهم یاقآ
 ناگشیپ رنه یماسا البق

 سس

 «وزولک رز -یرث اه» نانتفص

ب » شا اتسا هناگدنسب وز و
 وول و

 . دنتسه «كا سر از

 نتاکفزوج « اراعابن » رد امش

 ۰ وب

 یفی رشدا وج دمحم یاق[

0 

[ 

  ناطیش ناد رس راک ۲

 رظن هروم هشبب رنه ۳

دروس ناکشیپ رثه -۱
 

راکسا رپ ز یاهملیف رو امش رظز
 

 : دن هد رب

 هکلم) تادا وب ی رفمه

رپ وک ی را( اقب رف7
 کا رج ام)

 - (كروب نابهورگ - زورمین

ناتسا د )ترا وتسا زمیج
 (ایفا هالیف

 هاگه اد ) لش نایلیمب زک ام

 رلجت تبازیلا - ( کردن رون

 رتسکذل ترب (كروی وین راکه انع)

 رث هرات ا وا - ( یرتنگ ر ملا 

 ۰ تسا هد رب راکسا نونک ات

 (ناداب) یمرک نسحیاقآ
 نآ ریگ هشوع» ملیف -۱

 یسرافب هدش هل ودا ر « از ول ۲

 دن دادشب ام نا رهت رو
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 هسردهالعف نا رب ارو

 هبهت نونف میلعت یارب یا

 ۰ یرادن دوجو ملیف

 هظحالم 4-ن افس اتم ۹

 نی اب « رعش» ام هک دی ام رفیم

 تس امش رظز دروم هک تروص

 ۰ مینکیمل پاچ
رادسایس دبسمهحا یاق

 

 : (ذاریش)
 یئادص» ملیفسب رتک 7-۱

 ۰ دوب كايمریل «یکی رات رو

 رظن ددوم هشيپ رنه ۲

 ۰ تسا «یسب رت رسنیسا» امش

 نور امیسمایف سپ رتک ۲

 ۰ وب «لشاب رام»

 یسبیکش ورسخ یاقآ

 ۳ (نامرک) :

ی اهملیف یاهن اد رگ راک
 

 : دی اهتساوخ هک

 (رلیاومایلی و ) روهنب

 سو رعتفه

 - ( نوس ار كرام ) سارت زا

 (دن لگن اناج) تشز یثاکی رمآ

 نمدو ) یزاب رس تا رطاخ

 ۰ (یرتپ لین اد) یشحو كاشمآ

 :- س نیورپ هزیشود

 نیلسم ات سارو نب واگن اج دق

 اد اهن[ هقالع روم تا رو

هب ؟دینکیم رو اب مین ادیمن
 لاحر

 . مین ادیمن هک ینک رواب ادج
7 

 ددا رب تفه یا رب

 . س یهاگن ست (نآ اد یلث انس

 دراوه ) یرات اه _ (دگ و ر

  (نی وناج) ومالآ (زک ۱

 لوط میروخب مسقرعا

 ؛ خرف یاقآ

 ملیف یاههشیپ رنه زا

 « زنیل اکنوج» هرب زجرتخو

 . میسانشیم ار« رومتنک و

 و ابماز لاح حرش ۲

 كنه رفرو هوخهب و هب ونتسا

 ه افس اتم . هد وشیم باج

  مانب یملیف نباگناژ یا رب

 ؟ زود نسلوم رو یبش 7
 . میس انشیمذ

 : یدومیت این وس
 7 رظن دروم سکع

 . تسا رث هراعاوا هب قلعنم

 : پ - انیم هزیشود

 اس و سکع امش هلجم رگ ا ۰

 دنشورف ًافطل دشاب هتشادن

 هب یفرعم امب ار

 ۰ ۰ میهدب اد وا

 زاب هدنب ۲ رو نسداه لار

 ۰ تشاو مبهاوخ بلطم

 ؛ دیسرد امش یاه هماز

 : نایاقآ و اه مناخ

 زب ربت راطعدومحم یشحو
 ۵ اس کو ریپ رصا كس

 یور ته اضر دمجو

 >هروصنم - اع رد ژا هزو ریف

 اهدنق زو رهب -قیث ود اش رهم

 ۱۰ -  یشوایس ربکا

 نور دومحم - یمالغ نسح

 ح یب رغم روان بریم

 - یثابطابط دمحم دیس

 نیب ناهج ها جنفد ۳ اما



 [ 0 سام تای اک تست قدر ناتمام سر حس تا

 «هتشذگ نامزیلیخ تشذگ یملاسراهچ -هس-ود نیهزرس نیادد نآ شی امن و ملیف كی هیهت نیب هک یعقوم زا

 نآ زج تسی یاهراچ چیه اهن آ كاروخ یا رب هک هداد زورب اردوخ هلاسدنچ نیا رد یروط امنیسب ام مد رم هقالع

 .دی ایم رد هراد الاحو ..دیایب ردش امنب نیمزرس نیادد عی رسو هابیز مالیف هک

 - 8 هقلاسمک شوجو بنجو شالت یئامنیس لصف نیا عورش رو .دش یرپس اه ملیف ك دنا درک راک اب ناتس ات لصف
 ًابب رقت رگب د الاح . دوشیم هدهاشم ناريا دد یجراخ یاه یناپمک یگدنی امن یاههبعشو اه ملیف ناکدننک هراو نیب
 یک د نی امن سیسأأت بی رت و كرادت رد دن | هتش ادذ لاحب ات هک اهب ۲ و دن را دیگ دن ام ام روشک رد یجراخ یاهی ایمک مامت

 الامتحاو نا ربا رازاب زا رتشیب یداد رب هرهب اه یگدنی ام یارب هتبل اراک نیا زا ملسم روظنم نیل وا دنتسه نا ريارد

 1 :یگدنیامن طسوت هضرع قی رط هب زج هک دس ریم رظنب دیعب درذگیم اهن هیهت تدم زا یلاس دنچ هک تسا ین اهملیف
 ّ نب | ًاعبط .دشاب یداد رب ه رهب هک لمعسفا « بوخ . دوش ها ۲ دی رخ هب رضاح یسک و دنک ادیب رازاب دن ( وتب اه ملی نیا

 3 یرگی دیلک عفن هچ ( دیدج ملیف دنچ یل امتحا شیامن زا ریغب ) یگدنی امن سیسآت و تبل اعفنی |هک هروآیمشیپ !دلاوئس
 3 . دوشیم طوب رم امنیس تیلاعف نیا سفل هکنیا ه «درادرب رد ام روشک یامنیس یارب صوصخب و ام یارب

 ِ نیا مه یزیچ كي میهاوخب هک دشاب یعیبط یلیخ ام رد راظتنا و عقوت نیا ندمآ دوجوب مینکیم لایخ
 دنک ادیب طس هدنیآ رد زین رکید تاهج زا عوضوم هک هروآیم دوجوب ارعقوتنیاو . دوشب ام یامنیس دیاع طسو

 ین ایاقآ دیاب تشاد دوشیم هک تسا یراظتن |لقادح نیاو « دونز متخ ملیف هض رع ًاف رص و ییگد نی امن هعسوت هب طقف و

 رد یا هعل اطم ( دن وش بوسحم یودراو صاخشا دیاب ووخ راک رد هدعاقل ایلعو ) دنتسه اهیگ دنی امن نیا سآررو هک
 اه یگ د نی امن لیکشت نیمه 1۳ دن روایب لم# ( نویسک و د و رب ترا اره ) ك رتشم ملیف هیهتآ تاناکما و ام یامنیس عضو

 دن اس ریمث رها نیا ای ۲ تسیف امنیس ام مو رم هقالعو هجوت رب للدم (دن درکیما باسحشی ور شیپ لاس دنچرد هک یرما)

 3 ؟دا راد ملیف لوبق یا رب یرتشیب یک د امآ و یگنشآ ام مد رم 4

 یاهملیفهب هقالعرب هوالع ام مدرم . می ریگب رظن دد ناریادد اد یب رغریغ یاه ملیف یضعب بوخ درک راک
 رداک رد اهملیف روج نیا یاج و دنر اد دعاسم رظن زی یقرش صاخ هقیلسو هبحورپ كب دز یاهملیفب تبسن یب رغ

 اد یلاخ یاج نیا دن | وتیما یلپ الدب یسراف یاهملیف بلغا فست تب اها اب و تسا یل اخ اهن ۲ هقالع هروم یاه ملیف

 .دنک رپ دیاش و دیاب هک نانچ
 دراداج ظاحل ره زا اه رظنب دن رادهجوت مه صاخ هتک نباد « ناریا رازابب هجوت اب نایاقآ نیا رگا الاح

 .دشاب هوجوم هنیمز نیا رد یاب ژ تاناکما هک مينک یمرکف و دنجنسب ار ك رتشم ملیف هیهت طیا رشهک

 راک و تسام روشک رد یجراخ هیامرس نداتفا راکب لوا هراد داکشآ نسح دنچ كل رتشم ملیف هیهت عوض وم نیا

 یارب عقاو رد هک رت هضرع لباقو راهب تیغیک اب تسا یئاهملیف هبهآ مود « ام یاهنیسینکت و نا رگ راک ندش هتف رگ

 یا رب یب وخ رایس شزومآ بتکم دنا وتیم تبل اعف نیاهک نآ رگب ههجینن .دهدیم ینعم ار ولجهب مدق كب یسراف یامنیس

 .دنک زاب تاکن یلیخ هب ار اهن ۲ مشچ « راوهقب اس و یاهفرح یامنیس روو دشاب ام ناگشیپ رنهو ام ناوج نا زاسملیف

 یامنیسهتیل ا.«جوم»ملیف اب «نامذی ز» و « دن ا رتسا لی دنتخادن | ها رب اهیئاکی رمآ شیب امک ار كي زکم یامنیس هک مین ادیم

 دیاب و هراد یربه رب جایتحا زونه اهتنم هواتفا ها ر هک تسا یتدم نوچ تخادن | ها رب دیاب هک تفگ هوشیمن ار ام

 دو

 یاه زاسملیف زونه ..دشاب دناوت یمدیفم هداعل |قوف یا «هفرح» یامنیساب سامت نیا. دریگب ار شی وزاب ریز یتردق

 لصف شاهقیلس هک یسراف یچاشامت ه مینک یم ضرع ار معا روطب یچاشامت « دن راد تسد رد ار یچاشامت شضیث ام

 . دوشیم ضوع لصف

 ًاف رصرضاح لاحرد هجوت نیا دنچ ره) روشک نیاب برغ یامنیس یاههاگتسد رتشیب هجوت اب می راودیما لاح ره

 هوشزاب هنفاب هعسوت یاهروشک یامنیسرگید تاناکما زا هدافتسا یا رب هارد مک مک (دداد اد یگدنی امن حاتتفا تروص

 . اهن ] یهاگ او براجت صوصخب واهن ۲ یاهنیسینکت « اهن هی اه رسزا

 هک دز وشیم ادیپیدعتسم و ناوج دا رقا نامدوخ رضاح یامنیس نیمهرد ینح من دادن مک دادعتسا اجنیا روام

 . وش تفایرد جراخزا هک تساجب كمک نیا . دن روایب ووجوب یهجوت لب اقراث ۲ دنن اوتب دی اش یربهرو کامک یردق اب

 هد اقتسا (مب داد لوبق ار شا هتف رشیپ شقز هک ) برغ ی امضها رو كمک زا یتعذص و یئفو یمالع یاههئیمز زا یلیخ رد ام

 یداد رب هرهب یا رب ین ایابپیب هنیجنگ ام ینغرونل وک . .مینکن هد افتسا اهن ]کمک زا دروم نیادد هک هرادن یلبلد می اهدرک

 زا دناوتپم هدش هداد صیخشت یجراخ یاهملیف هضرع یارب بوخ هنیمز كمي ناونعب ام نیمز رس رگا ۰ دشاب دناوتپم

 نسحو تاناکما  یلحمکن ر , بسانم رظانم ظاحل زا هوریمن نامگ و دشاب زین ملیف هیهت یارب یسانم هنیمز ظاحل ره

 دن زاسیهو هتخاس ملیف اجت [ رد اهیب رغ هک ی اهنیم ز رس رب اسو لیئا رسا 1 یزن ودن ( « ناتسودنه ,هم رب زا امر وشک «تبیث

 ۰ دشاب رتمک

 هک تسا نیا دن دادیم رب ناریادد ملیف شیامن رازاب زا تاسومنیا هک یدوس ربارب رد راظنن | كي لقادحز اب

 لوئسم تاماقم تراظن و دیدحالص اب صاخشا نیاو دن راذگب ام یث امنیس یاههاگتسد رایتخا رو دینی رواشه و اهنیسنکت

 ظاعح ره زا و تسا یبوخ رازاب نا ربا رازاب .دن راذگب نا ريا یزاسمایف تاسسّوم راینخا رد اردوخ براجت امروشک "

 هیام دننک یم یرادرب هرهب دن راد هک ینیمز رس یارب هزادنا نیاات مک تسد«یرا درب هرهب نآ ربارب رد هک هزرایم

 : . دن راذگب -

 ٩ تسبیل هک یودابز عقوت



۱: 
1 

ِ 

 یاهملیفیمیدق هشیپ ینهكن | یفمن اخ

 نارودنیهش ندشادیپ زاسپ هک یسراف

 نامه اب ًاریخا دنارذگیم اردوختبیغ

 یکینتخاس ددصرد دوخ«یبیغ»تسود
 راس رد ابوگ و تسا هدهآ رد لدمو د

 دهاوخیم رورم و روبعرپ هداجودیکب

 دزادریب یرادلتمهب و دزاس لتم

 تب هک تسا هدش هتف رگ رظن رد نوج

 یاهروشک رو لاکی زومبل اجیاههماث رب هلسلس

 بیت رت «نا ربا یاه رهش» ناونع اب فلتخم

 نیایارب نگیو یاقآ و ناروپ و اب دوش هداد
 ی رفس ید وزب و دن اهدش هتف رگ رظن دد راک

 دنهاوخ زاغآ یجراخ روشک دنچب قافت اب ار

 یلم یئ امیباوه راکتب اب ای وگ همان رب نی ا؛د رک

 تساهداتفا راکب ابورا طخدنچ روآ ریخا هک

 . دوشیم ميظنت

 یاهملیف ناگ دنیامن راک دد
 لصاسح یتا رییغت ناربا رد یجراخ
 رییغت ایبماک و و رتمناگ دنیامن وهدش

 ددزینتن وماراپ عالطا را رقب دندرک
 شخپ زرطب یاهزأت لکش هک تساددص
 . دهدب نا ربا رد دوخ ملیف

 یور هبرگ دهاوخیم یرفعج
 یورار نمايلیویسنترثآ غاد یناوریش
 گل نتشم تار د اهزورنیا . دروآیب هنحص

 نیرمنت مرسگ س یرفعج و ات 1

 نایت ادرگ راک هک دیتسه هن ابشیا یجام

 یورزاسپ هلص افالد امآ .تساأت رل هدهعب

 یرفعج هنابش یارجام ندمآ هنحص

 عورشادغاد یناوریشیور هب رگ نیرمت
 دیدودوب رظتنم دیاب لاح ,درک دهاوخ

 دوبدهاوخهب رگ « هب رگ نیا دحهچ ات هک"

 ۱۳۰ یاد نینااو ریش نآ و

 دادزا رث البق هک نایکیچاخ لوماس

 درک وغل وااب ارووخ دادرا رق هیقاثيمتادهعت
 هتشاذگ هدحتمیاه امنیساد هک یرا رقاب كني او

 ینادرگ راک نا ۲ یا رب ملیفود تسا را رقتسا

 ان داد را رق وغل زا مه نایکیجاخ ؛ دیام

 یاهامنیساب دادرارق د اقعن ایا رب مه وهیق اثیم
 یارب سناشود ار آ و هدرک لابقتسا هدحتم

 -وت یاهاعدا تسدزا مه اریز دن ادیم دوخ

 یب داددا رق مهو هدش تحار یکینآ یلاخ
 . تسا هد رک ءاضما یرسدرد

 و گنهرف ترازو عالطا دارقب

 یسررب داک حیحص هدادا رطاخب رنه

 هداد لیکشت صاخ یاهنویسیمک اهلیف

 وتو ام دارا
 تک رش زالبق یاهظحل ات اهملیفیسرررب

 دوخ تیر افام زا ملیف دیدزاب هسلجرد

 تسا دایز مه ناشدادعت و دنتسین علطم

 رصحنم رفن ود و رفن كي یود رب راک و

 و گنهرف تدازو بیت رتنیدب «تسین
 هک یگشیمه یگتسا ریپ اب دهاوخیم رثه

 راک نیا تشا هتشاد دوجو شیاهراک رد

 و اهشنپ و بح هریاد زا دودب زین اد

 ناروهاهیاهنضرغف رظن لامعا انایحا
 نیا .دهد رارق دوخ یطاخ الامتحا

 نسح رثه و گنهرف تدازو داکزرط

 سا هتشاد یا

 تشا د هبق اثیم اب یر اصحت |یراکمه

 ق

 رب ( وی دا زهعمجحبص یاههمان رب

 ۲ رد رظن دیدجت شیپ یدنچزا هک
 ءالطا ترازو یایل وا هجوت دروم
 خ یلمعلحا رم ددا و دوب هتف رگ را رق
 :دتا رییغت نیاهدنیآهامرد و دوشیم

 صدبدج یاههمان رب دد .دش دها وخ

 حن و هداد یود یلک تا رییغت هعمج
 اک قیاس اب زین نآ بلاطم و ارجا

 .دداد توافت

 زورنیا ویدار هدنناوخ رهچونم

 دجت طاسب نتخادنا هارب ددصرد

 ۱۳ هک یونس . تسا شارف
 رک یسورع نیشتآ قشع كي لابندب

 هیشک رتسک اخب شقشع شت دوز یلیخ
 بد راب الاحو , قالطب جاودزا راک
 ۶ ادنا ءاد اد جاودزا طاسب رهچونم
 می وگیم كي ربت داماد هاشب البق تسا

 اکنسملبف بحاص دنچییگ عالطا را رقب

 يحصد را و ایسآ و سک ر یاهامنیسنابحاصاب
 تیسنی | دی رخ بیت رت یوحن هب ات تسا هدش

 اب ناب اقآ نیب رضاح لاحرد . دهدب اراه

 :علطمیل و هتف رک تروص یط رش هلم اههعون

 هلث سک رامنیسدرومرد لقاالار هلماعم نیا

 ادوزب دنچیپآ هک دن راد هدیقعو دنن ادیم

 . دش دهاوخ امنیسبحاص

ِ 
 ا

 1 1 بحاصنای دیشرهّللا تردق یاقآ

 زا سپ دن رادیظن 0 امنیس نیادم

۲ 
۱ 



 ازت سا مادقا اه تا

 رهش لامشرد یزهجمو سک ول و دیدج
 نایدیشر یاقآ رضاح لاخرد« دنیامنن

 تسدردرهشلامشرد سک ول یامنیس كي

 تا «یریاک»شمان هک دن رادنامتخاس

 .دوشیم حاتتفا یدوزد و

 تروصب هک هدحتم یاه امنیس

 تیل اعف لوغشم یلم تکرش كي
 یزهجم و هزات یامنیس دنستسه

 شقننآ مان هک دن (هتخاس ناهفصا رد

 حاتتفا رگید هام ود ات و تسا ناهج

 . دوشیم 

 تسهج رد هک یثاهتیل اعف عالطا را رقب

 یاریدنه و ناربا كل رتشم تک رش كب لیکشآ

 هدشیفتنم یدحات تفرگیم تروص ملیف هبهت

 را زاب نامه دنهدیم حیج رت اه یدنه و تسا

 ظفحتسا غاد اهزورنیا هک ا ردوخ یاهملیف

 . دنی امن

 هدروختسکشهدننک هیهت هبقاثیم

 هب شراک اهزورنیا یسراف یاهملیف

 تسا هدیسدشن | داکمه زا ند رک یلقچ
 یویدوتسا یارب هکنیا رب هوالع وا
 اهزور اب وگ درک یت ایلام یلقچعی دب

 واجنیاب یراکیب طرف زا و دنیشنیم
 دوخنا داکمه و بسی ونیم همان اجن[

 هی ور . دهدیم رارق هلمح دروم ار
 یاعدا صوصخ هیقاثیم دیدج

 عیدب ویدوتسا هدوم رد هک ی غورد

 اهویدوتسا یهمه نیب دد « هدرک

 رفنتاب اه امنیسو اهملیف نابحاصو

 . تسا هدش ورب ور دیدش

 : (یئاکیرمآ) وبسا رک تایلمع

 یک ناجیهو تک رحریاک اههژوس

 زین ارجام نیا دوشیمن هنهک تقوچیه
 هک ددرگ یمرو ین اهج مود گنج هد

 (ود ۷ و تك ۷  اهن امل آ هدن رپی اهبمد

 هجیتذ رد و درب یه دیدن ار ناتسلگنا

 مدهنمو نامل آ هب تم زع نا فن دنچ

 .. .دن وشیماهپمب نز | هیهت تاسیسات نقاش

 طسوت هک ار ملیف نیا یلصا ناگشیپ رثه

 و هیهت (نرول ایفوس رهوش ) یتنوپ ول راک
 « هدش ین ادرگ راکنوسردن ] لکی امهلیسوب

 «درا وهروی رت « دراپحرج , نرول ایفوس

 ناج , نوسناج دراچیر ۰ رمل اپ یلسل

 هنحصو دنهدیم لیکشتینت روک مات وزلیم
 . درادن مک هدننک لوغشمو هثداحرپ یاه

 (یفاکب رمآ )ککنک تنه هارد رد

 ی اهملیف یرس زا ملیف نیرتدیدج

 یبذزا رک كنيپ وپوه باب لاحب ات هک تسا
 همه و دنا هتخاس مهاب یئات شش - جنپ

 ۶ تسا هعشادار- تا رد»ناونع نیمه

 ار ملیف یاه4. د ص رابنیا هک قرف نیاای

 -كنهینعی ثداوح عوقو یلصا لحم رد

 , هیضق . دناهدرک یرادربملیف گنک

 هک تسا پوهباب یشومآرفضررم یارجام
 ردشتسود و وا یارب رایسب یاهسدرد

 داجیا قرش بیاجع ۱ دارسا نیمزرس

 یراکنیریش هتبلاهک یثاهارجام . دنکیم
 بلاج و هزمشوخ ان[ جوژ نیا یامه

 و «امان ای نمدون» طس وت ملیف 3 دزاسیم

 هدش ینادرگ راک و هیهت« كنارف نیولم »

 ِ (یئاکی رمآ )تسا رآ زبس هب اسمه نمچ

 بر ط نامح نوتتفتل کا نآونع
 هک دن اسریم ار نامدوخ یمیدق نلیملا

 راد ب «تسا زاغ هی اسمه غرم» : دی وگیم

 و تث ارگ یراک نایاقآ اههب اسمه اجبأ

 تلی ره هک یهجوت و دنتسه ماچیم تریار

 هتبلأ .دن رادیم لوذیم یرگید هقلعتم هب

 هدرورپ تسا («امعم» نادرگ راک) نناد

 «ماچیم « تن ارگ بل اج یاهیزاب ملیف وهدش

 ۳۰ ۰. هزاد ارراک ارویدو زن ومیسنیج

 دن دن اجنک یمملیف ددتبحص رتمک یردق رگ |

 ۰ دوی نشه

2 
 :(یئاکیرمآ) یشحو هناخدور

 فورعم نادرگ راک زا تسا یملیف

 هد , رازفلع هوکش) نازاک ایلا«دعتسمو

 و تع و سوه مانب یسوبوتا 0 زادن اراب

 یرمگتنوم هدنزرا هشیپ رثه نآ رد هک

 دراد ار تل ود رومآام تكي شقن تفیلک

 رهب اد (تیلف ناووج) ینزریپ دیاب هک
 تكلمهک دنک رادا و ای یضار تسه بیت رت

 یورتسا رارق نوچ دنک هیلخت ارشیوخ

 تروصنیا رد هک دوش هتسد یدس هن اخدور

 دناشوپ دهاوخ ار نزرپ نیمز بآ

 سورعو نز نیاو تفیلک نیب هک یدروخرب
 دی ًایم شیپیلحم نامدرمو(كيمریل ) وا
 صاخرثا كي ۳ «یشحو هن اخدور» ملیف

 طداور رد هک یشک اشک اب ,دزاسیم نازاک

 .دراد دوجو وا راثآ نانامرهق

 
 : (یئایلاتبا) ناهج بیاجع

 فقر دنيا
 ناریادد هک تسا «یکس یایند» فورعم

 زاب .دمآ هدرپ یور بیاجع یایند مانب
 نیا «ایل اتیاناوج نادرگ راکیتپوک ای مه
 بیاجعیایندو هتخاس ار ملیف ۱۱ تمسق

 یاههشوگ زا هدرپ نتشادرب رد گیرد راب

 لاحرهب و جیهم نیگنا مغ « روآهدنخ

 و دنکیم شالت ام یایند بلاجو بیر
 و یندید یرثا دنتسم ملیف كي ناونعب

 . تسا عیدب

 (یدنه) یک د نز

 تسا دیه زورما مدرم یگددنز مارد

 هتخب رهماعیا رب مضهلب اقیملیف بل اقردهک

 :صقر و كلی زوم ؛یئاشامت ی اههنحص اب و

 .تسا هدش هتخیمآ

 و لثم یسانشسناکشنپ رفغ
 ۹ راموک جار 2 و «راموک ار هنچار ءالام

 " .دننکیم افیا ادملیف نیایلصا یاهشقن



" 

۱ 

 هن (اخ
 تب

 اهنیلباج هدا
 نیاپاجنیدل ارج ماق تسی هل اقم

 دوو یارجام حرش نمض نآ رد هک
 تاک راب نیل وا یارب «امنیس هد دوخ

 «شدنم رنه رسا یگ دن ز زا یاهعفگن

 اد شاارهاوخو ناددارب و شردام

 دادملق نینچ اههمانزور

 همه ی اچنادن زرف هک دناهدرک

 ناونعب و دنیخسه ۳ ایصعو ی ,عای

 مردارب دعد و ارم لام ی نیل وا

 داش . ین سم لاتس دار لس اه

 و دنیوگب تسار یاهزادنا | ات

 تم هک یتماخو هب هیضق

 رد ًاهرسو و اهرتخد همه .تسین

 ادیب لالقتساد لات

 هعشاد ار سشلث اسو و دننک یب ۳

 یدعیعم نس

 دل " اسیهیلمعا ردوخروظنم دعش 7

 ین رهششید ومک هک اهن | راک اهتنم

 هار اع رتشسد یادصورس عادت زاد

 ار راک نا تا ی سس تراتام

 ن ایصع»تلب مو .مراذگ یمن ن اغط

 «تچوک نایصع»نموتسا «تكچوک

 مدرک زاغ ُ یکل اس هدفهرد اردوخ

 نادنچمردپ متسن ادیم هکیل احرد

 نم 4 تسن را نیس اب یضار

 دوجو اب .موشم هل اب هس ردم كيدراو

 و سانشرنه هعدرم مرد |

 وا هکر اس اما تسرا تست ننه

 تسینیرگید ردپ ره یاهینارگن
 رب نیمه نشین تا اخمتلع و

 ی رگ اهل اح نم لاحدا رد.دوب

 قفا ی وجتسچ رد هک متش د ار

 هتخانش بن یهارب مدق یاهزاد

 رد ادتدا زا مردام سا ها

 . دود د رج نم یودرآ و میمصت ن

 فلات ارز می تتشد ارس همه نم

 رامشب ممم دن در بوخ تسود هک

 ناز ی وتا و تم .تفریم

 و نماب مردام رگ ا هک منکیم شاف

 هناخزا نگ ره دوبنقفاوم ممیمصت

 من وقت تفرب اپ
 هل اب یتنطلس هسردمرد یتقو

 راکب ورم و متشون مات ناعسلگتا

 متف رگیملوپ مردپ ذازونه «مدرک

 دوآ جن ر رایسب نم یارب نیا و
 تب یلصا هزیگن ا نوچ دوی

 مان اب متساوخیم .دوب لالقتسا

 هتسد ا ویگدن ز هیات اچ نیدلارج

 ین دوزهچ هو مشات هعشاد یدوخب

 یک

 هب هکسیا هن میادزب شیوخ درجو
۳ 

 شدوجوب و مراد تسود
 سا ایا

 نیدلارجهن و یل داچرتخد نآ وئعی

 زا 3 اب اج مان درب ۳

 .عد ود داقتعایب مردب

 یلیخ ار
 رم منک یم راختفا

 ۶: ا دیاش 5 دادیم مجن در, دنسانشد

 زآ یهنم«د وب یم امت دیه نم رد

 رگ کفی

 رتدوز هچ ره متف رک ممصت یر اب

 محارف یدام

 .مداتفایمن وا مان زا نی

 لالقتسا دوخ یارب

 هچره شالت اب روظنمنیاب و مروآ
 3 مداد همادا ار دوخ راک نتشید

 ابن روی نشامن تیرد متسناوت
 و منک تک یش هنیل هزناش یتاگترد

 ۲۰۱۱۰ ۰موآ تسدب ین اوارف لوپ

 و متشون همان مردام و ردپ هد

 یاربب رگید هک مدرک تساوخرد

 ری ا دما رد اب .دنتس فن لوپ نم

 ۳ ی
 .مهدد همادا 0 و ی تر

 .د دم متس اوتیم شامن

 دوزیلیخ یل و هدر ؟ مه از ر راکنیا

 دشکیم هت دراد مزادن |سپ هک مدرد

 ۳ او
 مسد وند ذعاک 5 اب هد هک متین ی

 رگید نم دوش مامت ی

 منک لوپ تساوخرد هراب ود و

 هل ابیارب مه یدیدجش امن

 یرکف مدوب روبجم راچان .دوبن
 ۲۰۰ ۱ تلطم . متکی ی

 ۶۳و شاد نام رد مردارب

 باش

 یزاب اهملیف داد هک درد ی

 یا یسکتهب الصا را ات «منک

 اهراب البق هتبلا . مدوبن بلطم

 ملیف ددیزاب داهنشيپنمب یدارفا
 هدیکن لوبق

 «متشادمه 1 امنیس راک هقد اس .مدود

 دیاشهک یکچوک یلیخ هقباس هتبلا

 دنش اب ربخیب نآ زا مدیم تب رشک |

 ار ات ال مت ملبف هک یعقوم مردپ

 نوهو دن د ود هدرک ار

 یارسب مه یکچوک شقن تخاسیم

 زا ادعب اما . تف گر ظن رد نم

 دا ِ فش فرصتم دوخ میمصد

 روهظ تي تروصب طسقف ار شقت



 یراب .دروآ رد هنحص یور

 ۳ ک
 نیا نم ؛دومن ار ملیف رد گرا و

 مان «مادآ لئون» هک ار بوخ نر

 مردآرب 5 سم ید هکنآ زا لبقدر د

 دود وامهو ی انشیمدب آ رد یندبس

 دوجوب ار صقرهبقایتشان مردهک

 و یگامنیسلف احمردمادآ ل

 اس ۱ نیم ۳

 نیابنم .
 یارد ِك نکا هک متفگ صخش

 درک یف سس دن روم

 یشقنا نود قیولت یاهجاتف رد یه

 یتداجت مش هک وا یلو .دنک ادیپ

 یلیخ ادتبانامه زا تشاد یبوخ
 نم تسارتهب هک تفگ و تفر ولج

 هن مک عورش امشیس ام ار م راک

 ینیبشیپ مارب دعبو .نویزیولت
 فورعم هشیپرثه یدوزد هک درک

 مالک نحل رد .دش مهاوخ یبوخو

 هک دوب هتفهن یزیچ ,شیاهفرحو
 مت میمصت و درک روحسم ارم

 دوب بشن امه .منک لمع شا هتفگن

 را ۳ ز ره رکتد متسناد هک

 .دش مها وخن

 شابم نیا دعب هتفه كي

 هدرک عیاش اج همه هک تن نود

 نی اچ میل راس وتحد هک تسا

 و دوش اهسس راک دراو دها وخیم

 واد یدایز یاهداهنشیپ لاحب ات

 نم زونه عقاو رد و سا ۵ تشا

 مدوب هدرکن تفاسرد یداهنشیپ

 داد داهنشيپ نمب نینچمه مشابم
 دوخملیف نیلوا رد تسا رتهب هک
 دوبنیا .موشبیژابمه ودن وملب اب
 هک یاهدننک هیهت ندسدد هک

 دزاسبیملیف ودنوملب زا تساوخیم
 چیهاب آ هک دیسرپ نم زا وا مت

 باوج ؟ ماهدبد كيتامارد سالک

 داد یلصفم حرش دعب . هن مداد

 درک تاس سملیف تعها فارطا

 یگ دامآ دوخرد نم ایآ هک تفگ و

 هعملا هک .

 داد لوق و دشن عناق 1 مدد سم

 هن اپ منیبیم یزاب

 نمزاهک دود مولعم .دنک مربخ هک

 رادسد رد نوچ هدماین ششوخ

 یوسنارف نوچ امش تفگ یدعد

 دیروخیمن ام ملیف دردی نیشسیت

 شهب لار هشنایف .ناید را یتشن

 متفگ .دین زد فرح اهیوسنارف زا

 ؛درادن یراک هک تسنی اردلاکشارگ |

 یاهدب اف تفگ .مهديمتبعب ات ریخت

 وا ید زا دیما ان راچات .درادن

 هودن اردیژوردنچ . مدمآ نوریب

 نیرل ابهرابود دوب كيدزن و مدوب
 ربخو درک نفلت مرشابم هک موشب

 هدننک هیهد و میدشروریپ ام هک داد

 مدیس رب . رد اضما ار داد رارق

 ٩ داد هدیقع یفن هک دش روطح

 یا نا اسح و الاحرهد د ادب اوج مرش ایم

 یوت و هت بوخ ددال . تسامش زا

 یضا را هدرک سرب از دبضق

 , هدش

 مردام هب مهیا همان اجذیا داد

 مدرک تروشم لنعث وازاو متشون

 ؟ یتسههچ لطعمهک دادمد اوجمرد ام

 امد دراو ورد .

 یاههتفهیط ,

 هرااذن یعن ام

 متر مهنمو , وش

 ترا داد سملسف نمض 6 ها

 لاه هلمج زا ی روت نانادرگ

 لمعد ی اهشیامزآ نم آ ساق

 ۳ شلاق لاخ 1 دندروآ

 دووبل بجا نا رط نیمهد

 مدوخب نم تدم نیا یطرد . دوب
 : تموه

 0 سا تردب هد قلعتم هک یراد

 یمسرومسا وت ,نیدل ارج

 هتشادن یا هب امتدوخرگ الاحنیا اب

 .دشیهاوخن ی زیچ نگ ره « یشاب

 یس ی رسا ] نم هک نالا

 تن د) مملیف نیمود رد و ما هدش

 هشبپ رمه تك. تبعق ومرد «وگ اودژ

 1 مراد رارق هداتفااجو هدرک راک

 اههمان ۳ کفی اهز ورد

 یه
 تشهنا شوت تن رد هک «نوی ردن اس»

 شش ۳ رد هل

 ینآریاسسن رپشقن ردسپ راپهزیل
: :۱ ِ 

 اهسکعنیا , دد درک پاچ مدبصق ریم

 درد اههمانزور هک ین دص و رس و

 0 خار 9 دن گود دنلب مفار طا

 کیر ) وطد ۳ ۲ ابصع 1

 یاهراکزاارمو تشون نمد اهرم ||

 دل رو تن و درک ممهلاجنجرپ

 . مروخت ار تاغیلبت تمدسق

 تن # و متفریذپ اروا تحیصن
 ورسد هخ فا رطا رد مدشن سضاح

 هس رم تلد ید: نه مک دشلب |ّص

 « ماهدشتیبیت یبهذم نارهاوخ

  طرحم هتشذگ نآ زا

 ك اسو گك اپ هشیمه

 اه هداون ا

 تلعنیاب و هدوب

 طیحم دراو مناوتیمن الوصا نم
 و موم راهش نا هاتس یصاح

 مرادتسود یلیخ ار مردامو ردد

 ؛ دراد مردام هب مردپ هک یقشعو

 ین اگ دن زردیک اپ ویراداف وقشمیس

 مهار نیا نکا دود دهاوخ نم

 هد تست هراکتسه مردد هک میوگب

 یص اخ هقالع نم یرنه یاهتیل اعف

 بظا وممرد امرتشید ودهدمن ی

 نٍالا نم . تسئم یاهراک بقارمو

 اهیوسن | یف .متسهیدنمت ورث نتخد

 یابیز حبص كي رد»ملیف یاب
 را نهدص (ودن وملب اب ) 3 اعم ۳

 نمد (ناموت رازه۱۷۰) كنارف
 وگ اویژ رتک دیارب نالا ودن دادلوپ

 ۰ مویکیم نیاذا تشید یلیخ

 ۲٩ هحقصرد هیقب



 «ولجدبت ام رفب .ولج دی ام رفب»

 یناشورخ هاخدور دنا ام شپ ادصنت

 كتاب زا یاهرذص دن ام شلکیه د وا

 خرس كاخکا ر شاه رهچ . دوب هوک

 مرگ هاب زا هسک تشاد ار اث و زی رآ

 شن اتسود . دوب هتخوس مارآ سو ایقا

 و طواب تخرد دن زرف وا هک دنب وگیم

 تساکب رمآ برغ نامرهقوا . تسا وا۴

 یاهن اضا نان امرهق ه قلعتموا رب وصت

 - درم) نی وناج وا . دش ابیم اکی رمآ

 . تسا «مارآ
 مينکيم دروخ رب وااب هک یلحهرد

 ثک رزب وعیس و شاه ادرملکیه دنن ام

 «نلاس - هناخب اتک » ككي اجنیا . تسا

 تاراختفا و تا رطاخ مامتوا هک بسا

 اجن [ رد « امنیسرد ادشتپل اعف نا رود

 . تسا هد رک زک رمتم

 « مادآدرم ۱

 نیارد هک هچن ۲ » : دی وگیم و دنکیم

 تبحصب عو رش

 «تسانمیگ دن ز دینیب یم شب امن نلاس

 هتخب وآ راوبدب یرب وصت هشوگ كي رو

 وا هب رواهت زی تندیزرپ هک هدش

 نیل وا رسند تمسقرد . تسا هداد

 امنیس۵ راتس +٩٩ هحفص

 خب راتب «مب ات » هلجمدلج یورشرب وصت

 دادعتدعب .دوشیم هدید ۱۹۱۲ سر ام

 ریث ی ادها همان یها وگ كي و ملی د

 ذک نلاسراذک و هشوک رد ین ایرد

 راب نیل وا یا رب یصخش یتقو هک هدش

 دن | یمآ « دب اییم هارد نلاس نیا 4

 كلی و . دنک زک رمتم زیچ هچهب ار اهمشچ

 . دنکیم ادیب یاد رگ رس تلاح عون

 یسر ز اب لوغشم هکیت دم مامآ رد نی وناج

 دزیم مدق قاتا لوطرد می دود شنل اس

 ام فرطب اد شلکیه ناهگ اث دع و

 نامهزایکی تلاحتسرد « دن اد رگ رد

 دهاوخیم هک تشاد ار شی اهژان وسرپ

0 
 1: هم

 زادعب . دشکب نردربب ار شاهچن ایت

 ادص ار شو رشابم»و توکس یاهظحل

 شور و داد «چاکسا» روتسدو درک

 چاکسا » : تفگ و درک نم فرطب ار

 ارث ۲ اه رتک و هک تسا یزیچ اهنت

 چاکسایل و . دن هد رک عونمهنم یا رب

 یاهراکیسنب | یاجدن | وتمد تقوچیه

 . دریگب ار یتنعل

 ادیپ دایتعا یلیخ هود 4 8

 ؟ دی دوب هد رک
 زور رد ک رب رگیس رب هوالع»

 . «مدیشکیم راکیس تک اب جنپ ات راهچ

 تحاران مشکب راگیس نم رگا 8
 1 دب وشیبم

 ! موشیم تحارات هک هتبلا »

 ینح یحا رج لمع نآ زادعب اه رتک ۵

 عونممنم یا رب مها رراگیس دود سفنت

 یناوارف یتحاراناب نم و دن اهدرک

 مشکنت راگیس هک منک یه لرتنک ارمدوخ

 روتک ۲ ) « نوسیلگ ی کج » نیا یتقو
 تب وگیژ و زاب وراسیلیب ملیف هب رف
 منیب یم نود زی ولت رد اریتنعل (مج رتم

 شرسمهقافت اب نیو ناج

 و دنکیم غیلبت راکیس نالف یا رب

 شدودو دشکیم راکیس یداب ز تذل اب

 ار نوب زی ولت مسهاوخیم دعلبیم ار

 « منک د رخ

 دهاوخیم ناتل دنالا یتسار 8
 ؟ دینک یزاب یئاهل ر هچ

 ماهدینش !دب ]یمن مدب ۰۰۷ زاد

 اهءلیف نیادد یزاب زا یرثاک نوش هک

 یرگبد یاهل رد دهاوخپم و هدش هتسخ

 اهزور نیمه زا یکیدی اب ؛ دنک یزاب

 ملیف نیا یاههدننک هیهآ هبار مدوخ
 «! مهد ناش یدوخو مناسرب

 یزابیارب اهزورنیا نیوناج

 « نکشیب رکیپ لوغ یثهیاس » ملیفرد
 سالاد رک ۰ | رتانیس كل | رفقافت اب
 مرد راو نوسنیکید یجن آ و رند رب لو
 مود لس اهنیارب هوالع . تسا هدش

 دن رادتسد مليفنی | هیهت دد دوویل اه

 لی ولم » «ملمف ناد رسگ راک رسپ الثم

 : تسا ملیف راد ریملیف , « نوسل واش

 ملیف رد (نامنیز هرفرسپ) نامنی زمیت
 . دنکیم راک ناد رگ راک کمک ناونعب

 هیهت زا یکی نیوناجرسپ « نی ولکیام
 نت ود هرخالاد و تسا ملیف ناگدننک

 ناونعب مه سالگ اد رک دن ز رف راهچ زا
 همه نایمزا دننکیم راک ملیف دن نیسینکت

 ۱ نی وناج رس ًاملس# نادن زرف »

 رطاخب هسن هتملا تسا رثمهم نی ری اس

 :ووبل اه نیطالسزا یکیوا ردپ هکنیا

 ۱ یکی وا هکشا رطاخب هکاب « تسا

 رغردپ هک تسا یملیف ناگ دننک هیهآ

 دیس نی ولکیام . دنکیم یزاب نآ رد
 رد وناحنادن ز رف رب اسزاو هرادلاسکی

 , تسا رآ نسم

 مدرک لاوئس نا وناج زا 65
 د شرسپ یتشاذگ هب ام رس 4 عجا ر

 یدنخبل ؟ درادیاهدیقع هچ ملیفنب ا

 رگ دن ز ردید رمره هرخال اب » تفگ و دز

 اتشاد یاهفرح شووخ یارب دسب اب

 رس) ۰ دنک نیمأت ارد شیگ دن زو دشاب

 هدننک هیهت شاعم را رما یا رب مهنم

 ش راک رد منک یمروصت نمو تسا هدش

 ِ « . دوب دهاوخ یقفوم مدآ

 ۳ ددیز اب ترسح»
 «؟دی رادن ارنرتس و

 |هدنی آ ملیف هک تسیق اب شا یتق وش وخ

 درا وهطس وت هک تسا نرتسوملیف كي

 ر مراک و وشیم ین اد رگ راک زک اه

 ۱ د رم انیسه ام طساوا زا ملبف نذ ا رد

 « «منک ی مزاغآ دوویل اه

 رتسو یاهملیف هب عجاد 8
 د شاهیهت اریخا هک ایل اتیا تخاس

 اهدیقع هچ هدش دم ایل اتیا یامنیس
 مه ایل اتیا رد رگم . روطچ» ادب راد

 ۱ زا نم ؟ دن زاسیم نرتسوملیف

 وجواب . مدوب عالطا یبالماک عوضوم
 دئسم نیا زا هک میوگب دیاب نیا

 د رمهک وشیم مولعم نوچ مل احشوخ

 رتشبب هفالع اهملیف عو نب (4ب زور ره

 . «دنتک یم ادیب



۳ 

 یاهس رتکآ زا كيمادک 8
 .«دیهدیمحیج رت رتشیب اد یث ایل اتبا

 هک یثابل اتیا س رتک ۲ ود زا»

 اب دالک زا : ما هد رک یز اب ملیف اهن ۲ ۷

 . «نرل ایفوس زا و هل انی د راک

 یت ایل اتیا یاهل ز دروم رد 3

 . < ؟ دینک ی م رکف روطج

 -یممشوخ یئ ایل اتیا یاهن ز زا»

 زاهتبلا .دب [یممشوخ مهیلیخ . دیآ

 . «ناش اهلکش وخ

 ابل اب ا روده[ وخیم ناعل د» ۳

 « ٩ دینک یگ دن ز

 رطاخ یلاوس نینچكي باوج»

 یسل و . تسا تبثم هدش هک مه بدا

 «هلب »می وگیم بدا تیاعر رطاخب نم

 ال اتبا زا ًاعقاو هکنیا رطاخب هکلب

 یزوركي من اون رک ا نم.دب ابممش وخ

 م رب ار و مذک یگدن ز این رفول اک دد

 . «مذک یم ترفاس

 ناتی اهملیف زا كب مادک رد» 8

 ار یزاس نی رتهب هک دینک یم روعت

 . « ؟ دی اهداد ها را

 لاسحب ات هک یئاهل زر نب رتهب »

 و «مارآ درم» ملیف رد ماهد رک یزاب
 . « تسا هدووب «ناجیل د»

 دوویل اهب ربماتپس هام دد 6
 یرگیدملبف و درک دیهاوخ تعجا رم
 رد یرکید رفس دم . دینک یم یزاب

 مسایف سیس و تشاد دیهاوسخ شب

 ًاعقا و ۰ دینک یه یزاب یرکبد

 یرطخ رگید و هدش بوخ ناستلاح

 ردقنی [ هک دنک یمن دیده | دنات یتمالس

 ٩ دیتسهراک و تبث اعف لاح رو

 : ماهدش بوخ الماک زونههن »

 دعب هک دن [هنفگ نمب مجل اعم یاهرتک د

 ا دملماک یتمالاس نه لاسجنب نتشدک زا

 عقوم ۲ رد نم و ددروآمهاوخ تسدب

 . تشاد مها وخ لاس ۳
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 ست وگ ارنیب وک ین وتن ۱ مسا

 هشیپ رنهكي نا وتعب لوا زا ۰ ری دقت

 یتح . دندوبهدز مقر مود هجرد

 راکسا ۰ دروآ تسدب هک مه ی راکسا

 داد هدن زملیف یازب) دود ۲ هجحرد

 یناوارف صصخت دو تسا وا دععشا

 اب هشیپنه كي نییوگ

 هچرگ ودراد کكيت اماردی هشقن رد

 یادتىازا ار نایاش دا دععشا نر

 یک داد ناشن دوخ یئامنیس راک

 دوخدوج و هک دش قفوم ید یلیخح

 لیمست امتیس مت اب وطن ارام اف
 رضاحرندراک اوآ رابکییتح 7

 و دوش رهاظ یملیف رد وااب تشن

 لاحد ۷5 وا هکنا یارد ۳ ؛ تقکبه

  تسا هدر تن یزاد مهم لوادرتي

 زا لب هد طود رمهیضق نیا هتبلا

 َ تسوا رسا هزداج

 ما وک ین وتن ] زانآ زا شیپات
 هدافتسا هداتفا اب نسسف یاهشقن راحز

 و: دشيم

9 (___ 
 ۱۳0۳۳۳ رز ایفرد ارم اهیدوویل اهنوچ
 هکیل احرددن دی دنسپ یمرتهب یمود
 یکی زکممرداموتسایدنل نی آمردپ

 لمس مقف ) نزردپ یثح ۰ تسا

 تند و ارم مهدیقف لیمود ۱ ِت

 وا ۰ تسنادیم ۲ هچرد هشیپ نه

 تک رششیاهملیف زا یضعیرد ارم
 اهن و نامه مکح رد اما داد

 تشاد تسود هک یرگشل یهایس
 « . دنک مادختسا

 نم وازایکی نییوک ین وا

 شیامزآ یارب هک دوبیت هی اکیرمآ
 (۱۹۵۲ ) تفد ایلاتباب سناش
 ممشقن راد نیتسخت دعد لاسهسو

 «تک و ک ناو روشرپ یگ دن ز» ِ

 رد هک ۱۸ رد
 اب , دشیم رهاظ «ساباراید ماف

 مانی ویدوتسا نانک راک زا یرتخد
 یفشع ودش دشآ «یرول ودآ ادنالوب»

 رد و دمآ دوجوب ناشنیب گ دزب

 ۶ رد یگ داون اخ الماک یطیحم رد

 . دن وش

 ۲۳  نسک ,یتوآ

 رک جاودزاشیپ لاس۲ 1لیمود

 ة دشدن زر ف راهچ بحاصجب ردتب و
 د دوجو اب لیمودنیرتاک زورمآ
 . هتفرگ فالط

 اب شیوخ نیشناج ودوخ قباس

 هوش زا یاهنیک

 دا رسپ هراد رد ین ولت ۰ درادن

 ».تشاهثفگ نیمنچ

 هد ار یناوج مرسپود -
 "مارآ اهن ادوجو .دندن ادرگ زاب

 شد مت تا ند _یمییش حلص و

 اوجار دوخون زا هکیروطب تسا
 اى یارب ترا و منکیم ساسحا

 عمینغوا یاهیارطضاو هشیپ نه

 ؟ندرندهمهلخهمهنه.تساکک دزب

 مربیم رسد اد با رطضا رد

 ممد یگکند منکیمروصت یملیف رهاد

 کابم تلع ند اب و دنهدیمن یشقن

۳ 

 ۵ 4 رد ۵ 6 نبی هک ین هتنآ

 الا شا سی وز ۱ اوت امت لول
 نیت و۴ : دعد یک دنا ۳ دروآ ایندب

 , دش ادج لیمود رب رد اد شنا زا

 .دراد دن زرف راهچ جا رک رتاک زا یو

 بس طعم نوش فوت

 جاودزاب

 ک ین وتن

 رضاح وا اب ادن الوب هک

 . دوش

 تسروا اب جاودزا میمصت تب

 رگم تفرگ دهاوخن میمصت مهواو

 رطاخب طقف نمدوشنم هکبتق و

 رط اخب هن منکیمجا ود زا وا اب شدوخ

 نامرسپ ات ود

 دوخ ریخآ رفس رد ینوتنآ
 یارد مهار ادن الوب ۰ دووبل اه هد

 نز نیا و درب هارمه راپ نیل وا

 همهقفاومرظن دشقفوم یث ایل ادیا

 نشان درم ناتسودو ناب انشا

 یث وک ین وتنآ . دنک بلج دوخبار
 : دیوگیموا هراب رد

 هک ار یرسپ ودرهنم
 یدن زرفد دروآ اندی الف

 متسناوتیم هک اتخ .ند معف یبدق

 منک یفخمار

 درادن امیتخبشوخ نجیرظن ادن الو

 یتقو اما ۰ نسچ همه

 ورد ود یتیل وّوسم ره اب دی اب زین نم

 ۰ مرادتسود ارادن الود نم , موش

 ار«هلین ادو «وکسچنا رف» منا نسد

 اهن ] دهاوخیم ملد و روطنیمه م»

 : تسا رب پچزا نی وک یب ] ون
 ار ورد رود « رکشا ی .ه اس شق كد رد

 نی رتاکدوخ قباسرسمه اب , «ین ان وي

 یروا ودآ ادنالوپ ابو لیم ود

 لیف ندر-ک ادیپ لابند ار دوخ

 رم هک تسا تلع نیاب . متسررفیم
 ٩۶۷ لاسات

 ؟منکچ ار۱۹۱۸لاس

 ۴۰ یتقو زا بارطضا نیا

 وا لیمود .

 «لیب ول افوب یارجام» ملیق رد 9

 ۰. میشف

 ب لیسس راد نیتسخت

 دادتک نشتسویخرس تل شعن رد

 ۱ (دوشد شداماد هجن ا راشیر

 مهزاب ًاملسم و دراد دوجو لاحب

 راز دهاوخ همادا



 ۳ ی
 _ «حاوایاتیل وج»یاههنحص ز

 ةورنآ ... دوب « ینیلف »را
 رتغولش لبقیاهزور ز وتالپ
 ةناتجا اب یاهدع اریز ۰ دوب

 تا
 « یچاشامت ناونعب یراد ریملیف

 «نامز نیارد و . دنباب روضح
 تسوبپ عوق وب كيمالک زجعمنآ
 ی«زاب» هک هناسفا نآ لثم انیع
 هکر هرس رب ات .دندرکاهر ار

 هانی زکر بینا رمگحبا دوادنیشنب

 نامشچ « باسقع » زین دابنیا
 5 بم یرتخد رس رب «ینیلف»
 . ۰  .كمآدورف نا رگاشامت

 ۲ راکت ول ابی» هرتخدنیامان
 : .دوب

 .تسایوالمع 5 له «ایی»



 أ زا, لک اک

۳390002195۱ ۲ 
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 ردتفن هبملت هاگتسیا
 تخ وسیم شتآ ود ری ز ا رحص

 « باتسف شت[. تخادکیمو

 اما «دوب رب ذپ ان لمحت وتخس

 نورد شءآ آ رتتخس نآ زا

 هک دوب اهنت هرم تشمكي نیا

 یتف- هاگ

 اهآ ۲. درو

 ین اب زمهیب درد. وزن ا درد

 ودوب نز نادقف همهزا رتدب و

 ین ادرمیارب زیچره زا نیا
 دعیعبت منهج نی اد اددوخ هک

 را رق روما هدادا

 , دنتشا نددهعب ار

 لمحت ورت تخسدن دوب هد رک

 رابکیدنچ ره..دوب رت رب ذپ ان

 دسنج رواجمهدکهد كب زا

 رتشی» هک هد ز نغورو کا رتاق) ۵

 دنتش ادته امشنز روت اکی راک هب

 نیا یل ودن دمآ یمهاگ را رق 4

 تب هک دن وب یزیچ نآ اهن ز

 زا نآ» ز-ههیس و ا-هنت د رد

 .دراهروظنم نز كب ووج و

 رد «سا ودنیست رام»
 بوسحمه را وه زات تاب ها۴ را رق

 یکی مش اجیا رب اروا ,دشیم

 هداتس رف هاگتسیا نانک راک زا

 اب نراعقم شدسچ هک دن د وب

 تشگ ز اب لی وط ها رنیت رام هورو
 .دومیب یم ار

 ناد رم نيب یف رعممسا رم
 عب رسیلیخ نیت رام .دمآ لمه

 ار كر ره تسا اوت ناس1 و

 یدنلت کس(. 6 رچلف » ,دنک كابکعت

 هک وب یتخمزو ماد | تش رد

 ر.ظنب یتسرپ نزوهز ره درم
 فالخ رب « یسبم رو ژ ام» دیس ریم

 یفیعضو یلاخوت یسیلگن | وا
 فیک هتشذگ تا رطاخاب هک نوب

 . ۵ رک یه

 هرهچ نآ اب «سوتن اس»
 قرعوهوب | شي ررد هدیش و

 «یگنس هسمجهکای نوچمهد وا 7

 « رها رک » زاهدو شوهاخوسوبع
 دوم ادیب یرث | هاگتسی | سیثر

 نی ریاس فرحزا نیت رام یلو

 روصت كد وا هراب رد تسل اوت

 نبت رام زا رچلقف .دنک ادم یلک

 هقالع رک وپهب ایآ هک دیسرپ

 :دادباوج نیت رام. دراد

 یزاب دایز البق رک وی-

 یتدمرگب دالاح یل و مدرک یم

 . منکیما یزاب هک تسا

 2 تفک یی ۵ اس هب رجلف

 یزاب اجنیا رد یلو -
 رک وب « رها رک ۰ د رک یهاوخ

 . دراد تسود ام

 : دیس رب نبت رام

 اد رما رک تو هج -

 . منجا یه

 وا. ینیب یملاز واوت

 .دانس رفدها وختل ابث د

 شی اذغ یتح هک ینبب یم-

 دنچ ره دروخیمن ام اب مهار

 امقح رد راکنی! اب عقاو رد

 ۷ دنک یم یفطل

 « رچلف » فرحنیا زادعب

 ا وجص

 هاگتسا
 ه هخ
 هدیه

 یاهلجم ندز قرو لوغشمزاب
 نانز یدعتم یاه.سکعهک دش

 ۰تشادار ناب رع

 نیت رام دعب هظحل دنچ

 :دیس رب
 ٩ تسیچ ادصنی | یتسار-

 بلق شیت یادص نیا

 تسام بآ وناث ؛.تسا هاگتس |

 رد یتق و. تس | تفذ هبملت یادص

 دوش داجبا یلالتخا ادصنیا

 ۰ دوشیم عورش ام رسهرد

 تداعادصنب اب شاب تحارا

 هک هجث ۲ اما د رک ی هاوخ

 دوشیم یداع مدآیا رب زآ ره

 «تسا(« رما رک » هوجو

۲۱۱۸ 
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 طسوت رعا رک دعب زورحیص

 ار نیت رام . « یسیمروژام»

 رما رک هدلک + درک راضحا

 ات دنچ ف هرزا هبلک نی رخآ
 لحم اب هک دون یدودعم هملک

 هک بر-< نا رک راک تا و کس

 عقا و رت دودیتف اسم

 هاگتسا لعیکشت

 ۰ دادیم

 دوب هدش
 ۱ د مشش

 دراو هدز رد نبت رام
 نآ ردهک دشیکب رات همین طیحم

 دیخ رچیمیلیفت اب یفقس هکنپ کاب

 : تفگ رتسب فرط زا یئادص
 شوخ مشش هاگتسیا هب -

 یا رب هک ۲ زا لبق « یدمآ

 ینک یسی وا مان اجنی ارد تمدخ

 نی رتهب نیا هک دن | هنفگ و تب دب ال

 ه تسا رعیصهاگتسب (

 :ز تفگ نی رام

 هراب ردید اب ز زیچنمب -

 مدوخنمهدنتفگن هاگتس | نیا

 یزیچ مد وم دنم3ا/ع و اب ز مه

 ه می ادب

 هدیمل رتسد رب هک یو رم

 یتسوپ و هدی زرو یمادن ادوب
 روب یوم تشا وهنخوسب اتف ۲

 ] ری رتسک اخنامشچ و وا

 :تفگ د رم. د رکیم رظن بلج

 تاب نا و-ذجب سنا ود ۳

 وکن نم نطومه و نت ام

 تمدخ دادرا رق یتقو 4 مينیم)



 ید رک اضما (رهاگنس ایا دد

 ٩ ید وب تسم

 بو رش» تقوچیه نم

 5 مروخیمن

 هسن افس اتم مهام سپ -

 می رادن ید اب ز حب رفت لی اسو

 تسا نکمه «مينک هض رعو) 4

 .دب ابن تشوخ های ز اجنیا زا

 هک ماددم ایت اجشسا نم -

 .دی ایب مشوخ
 ؟یاهدم آ هچیا رب سپس

 شوما رف اد یزیچ یاهدمآ
 یلسبخ تروص نیا روا ینک

 مرا ودیما لاح ره ! یقمحا
 یا اوسنیم درذگب شوخ ته

 . اکو را

 هتفگ نیت رام هب ناد رم
 رما رک کگ ر زا قشعهک دن و

 یک دوک لثمهک تس | تفل هبماآ

 یراتسرب و تمقا رم نا را

 رد نانچ نآ رما رک . دنکیم

 شوگ اب هک وب هدی ز رود وخ راک
 تس | وتیمهبملت یادصهب نداد
 رد اریاهنخ رو لدخ عون ره

 ینح و هداد صیخشآ اه هل وا

 * دزاسنبعم مها رپ ۲ لحم

 تیث وغشممادک ره اه د رم

 الثم ه دننشاد ار دوخ ینهذ
 هبلک مه نیت رام ۷ هک رچلف
 مامت هک تشاد یراق کد دود

 ۰ د رکیمد اشذ نآب | رو وخ 43

 تا اقر نینچ مهو یرانق نیا

 یسیمروژام اب مئاد ینمشدو
 دادیم لیکشت ار رچلف یم رگ رس

 شدوخ یا رب زیب یسیمدوژام
 نآ و تشادیرگید یمرگ رس

 شی اهل وب مث ادب اس> و یک دیس

 تمدخ رود ۵ امت | زادعب هک دود

 ًانمضوا هدنکب اه راک هچ نآ اب
 یدایز هادعت هامره تسپ اب
 تموصخدشیمثع اب هک تش همان

 رتشیب هچ ره رچلفوعو نیب
 رچلف کا رب نوچو وش دی دشآ

 ره + دیس ریمت یا هم ان تق وجیه

 نیت رام  رع.طنب اهن ۲ یود
 یمحرست لباسق تادوجوم
 . دن دمایم

 اراههمان هزات زورکپ

 رچلف و دندوب هدرک عیزوآ
 دادعت تب اب زا هشیمه زاشیب

 1 اصع یسیم دوژ ام یاهذغاک
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 : تفگ و اب دیس ریم رظنب
 مهوت هدش ربخ هچ بس

 ام هراپ ذغاک تشمکپ نیا اب

 «نک شوگ 0 یشو رف یه هدافا

 ید اهنشیپ وب مرضاح روژام

 نیل زا همان كي نم . مینک)
 هامكي لب اقهرد | رت یاههمان

 . مرخیم مدوخ قوقح

 ِ ینک یم یخوش بت

 وآ یارب . هج وچیها بس

 نم یارب . دسرپ» هابز همان

 ار تباههمان وآ . جسیه

 تس و , هدیس رز 3 ر وطن امه

 هدنک ارس زیم یور هدروخن
 ناوسنع نم هکیروطب ینک یم
 نم دعب و منیبا ار هدنتس رف
 اهن نایمزا فد اصت هب اد یکی

 . مرادیم رب مدوخ یا رب

 لوبق بجعتاسب روژام
 هام كمي قوقح رچلف . درک
 كمي و داد واب هدرمش اددوخ
 نوریب شب اههم اث نایم زا همان

 هارو تشاذگ بیحرد هدیشک

 ۳ تفگ ضا رتعاب روژام .داتفا

 منیبب نم نسک ربص ب
 . یتشاد رب ار همان مادک
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 رکب و راب رما رک هرخال اب

 یتقو « دانفا رک وب تفا رص4)

 عمجه ادووخ میمصت نیا هک

 یلیخنیت رام د رک مالعا اهد رم

 . دنک یم یزاب هک تفگ هداس
 : تفگ ید رس نحلب رها رک

 یزاب ؟ رگم روطچ -
 ٩ یتسیث دلب

 هچنم دیدیمهف امش ب
 ,متسین دلب یزاب منفگن . متفگ

 ۸ منک یمل یزاب متفگ

 ۰ ست ود نک شزوگ بس

 ارم توعد سکچیه اجنیا رد
 نیا . دنک ی مآ هد رک وپ هب
 نیا نی اوس . تسام نوا اق

 منک یم عضو نماد هاگ را رق

 2 منکشیم مه مووخ و

 دش عورشلاح رهب یزاب
 و سوت اس :.دسعب تعاس دنچ
 رانک دن ووب هتخاب هک روژام

 نیت رام 0 رچلف طقف و دن دیشک

 رما رک .دن دن ام یقاب رما رک و

 اهقرو یتقو . دادیم قدو

 زا زچلف و وز پوت دششخپ

 نیت رام ۰ تفر ردب نادیم زا

 ودره و دناوخ ار وا پوت

 .دن درک ور ار اهتسو فب رح

 رما رک وتشاد سآهس نیت رام

 هسو زاب رسكي « سا ثاب طقف

 یدنخبل رما رک .فرصمیب قدو

 : تفآ هد ز

 یواسم ام یاهتسد بس

 هب ار اهل وپ نیا رب انب تسا
 3 مینک یمتمسق یواعت

 تسد هدز اد فرحنیا

 یسا و درک زارد اهل وپ یوسب
 .دیبسچ اروا جم اروفنیت رام

 اتود نیا «مدیمهفآ تح

 ؟ تسا یواسم شی اجک تسد

 طقف وت و مراد سآ انهس نم

 اهل وبنی اه تسد رگا . یک

 . منک یهد رخ ار تچم زا

 قاطا رب ینیگنس توکس
 همه هک لاحسنآ رد . هاتفاو رف

 نیا رما رک دننیم دن و وب رظننم

 دها وخ خساپ روطج ار فرح

 قوب یادص نو ری زا داد

 دیس ر شوگب یلیب وم وآ |هفق ویب
 . دشیم كب د زن هاگتسی 4 هک

 كي اب ار دوخ تسد رمارک
 : تفآ هد رک صالخ تک رح

 مهاوخا رتب (وجآدعب -
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 نوریب هبلک زا نادرم
 تاک رحاب یلیب وم وت ا .دن دی ود

 هزیمقوب هک روطن امه مظنمان

 .دمایم هاگتس | یوس ميقتسم

 یتعرس نامه اب زین هرخالاب

 هبلک تب هراوب و هب دمایم 4

 فقوتم هتسکشو درخو تفوک

 نیت رام همه زا رتدوز . دش

 ار نآ رو هدیسر لیب وموت | 4ب

 یل اخ یرطب تای لوا . دوشک

 نیمز4 یلدنص یورزا یکسی و
 ی ز تس رکیپ دم و دیتلغ

 زا شیب نز .دادفا واشوغآ رد

 تسم دشاب هدید همدص هچن ۲

 هدننار هک یدرم یسل و دوب

 تامدص و تاحا رج ن وا لا وموت |

 . دادیم ناش یدایز

 جو رجم درم و كل رتخد

 مادک ره هد رب روژام هبلک هبار

 . دندن اباوخ یرتس رب اد

 مهب مشچ هک نآ زا شیپ رتخد

 : دیسرپ دراذگب

 ؟ هدرم وا سس

 : داد باوج نیت رام
 هز هن انخمشوخ ب

 تفگ رتخد

 ! سناش نیاب فت
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 و ناوج نز كب روضح
 نا رم راکش ۲ یعض وا یئالطوم

 رظنب « دوب هد رک بلقنم ار

 اه [ راتف رو تاک رحهک دیس ریم
 دننک یمسفذآ هک یا وهینح و

 رما رک یتقو تسا هدش ضوع

 درک رادید هبلک رد ك رتخد زا
 وا زا هک یزیچ نیل وا رتخد
 بو رشم سالابگ تب تسا وخ

 . هوب

 مسا دش مولعم ادب

 حورجم درم و تسا نٍ رتاک وا
 رهوش دداد مان یمیج هک

 ینعم دنخبل اب «نل رت اک »تس وا

 رما رک مک مک تشاد 4 گراد
 : تفگ د رکیم تحاراث ار

 یوت مورکیم رکف نم
 منک ادیب نملفنج کی ا رحصنیا

 ردقنیا هک ینماتنج مه ۲

 هک فبح طقف ... دشا» «د رم»

 . متحا را یردق هبلک نیارد

 شیادص هکیل احرد رما رک
 : تفگ دب ز رلیم

 مزاول مهديمر وتسد بس

 لقتنم مدوخ هبلک هب ارامش

 . دننک

 یلاح رد تفد رمارک
 وا نی رتاک نیسحت هاگن هک
 3 ۵ رک یم 43 ردب ]
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 مولعم ادع هک ر وطن ۲

 دصق بش نآ نپ رتاک رهوش دش

 ار شرسه و هوخ نتشک

 هظحل نی رخآ رد یلو هنشاد

 رجنم طقف فداصت و هدیس رآ

 . هدوب هدش یو تحا رج

 وابار شا هبلک رما رک لاح رهب
 سون اس هملک 4 ووخ و هد ریس

 ۳ تفر

 روژامو نیت رام 6 رچلف

 یگ دن زهیلک تب رد مه اب ال اجح

 و رجلف نم زاب و دن ۵ رکیم

 مخز و شکمشک نامه روژام

 دوب زا رق رب یگشیمه یاهن اب ز
 زا شاهلصوح دوز نی رتاک

 واب یتق و یل و تفررس طیحم
 یدابآ[ نیرت كيوزت اب دنتفگ
 داد تب اضر تسا هار زورهس
 . دنک ربص كمك ندیسرات هک
 زا میس اب داد لوق رما رک
 یارب سنالوبمآ كي زک رم
 حو رجم یمیج و وا لمح
 , ده اوخ

 یمیج دم تع اس دنچ

 هو وشک مشچ راب نیا وا یا رب

 . تساوخ ارنب راک شرسمه

 دن زب رس واب دوب هتفر هک رما رک

 لابث د هدینش اروافیعض لا

 هورواب ناوجنز.تف رند رتاک
 دنخبل نامهز اب هکیا احرد وا

 رد تشاد بلب ار راد ینعم
 كم و زن واب دعب تسار قاطا

 : تفگ هدش

 .مدیب | وخبوخ بشی د -
 سانش ان یاهرتسب رد هشیمهنم

 ... منا وخیم بوخ
 ٩ یتشاد

 وا یمیجهک تفگ رما رک
 : تفگن ی رتاک و دهاوخیم ار

 هدف امب رظتنم راذگب -
 هدجیهدن امیم رظتنم هشیمهوا

 جاودزامه اب هک متشاد لاس

 وا شیپ دایزنم یل و ملد رک
 یتق و طقف مه الاح . مدن ام
 فا رگلت كم دو ریم رس ما هلص وح
 اب ًاروف وا و مث زیم شیارب

 شدوخلیب وموتا اب امیپاوه
 تسا رادل وب یلیخ. دن اس ریمار
 مهب وا زا ما د نم اما ین ادیم

 ثعاس محر-آ طقف . دروخیم
 وا ترواجمهب یه اگ هو وشیم

 یراک نماب

 تسا وخیمبشپ د...مهدب تب اضر

 نتشک هسب ار شدوخ و نم

 ء دهد

 نز هک الاح « رما رک »

 هتخانش رتهب یردق ار ناوج

 یرهوش | رچدیمهف یمبوخ د و)
 شود وخ ثک رمتمیق هب تسا نکمم
 مها رفا دشرسمه گر م ًةلیس و
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 اهد رم ماش رس بش نا

 یعسه ایشان یشالت اب مادک ره

 بیم نیرتاک زا هجوت بلج رد
 یربل دهمه یارب وا و دندرک

 دین نب قرو



 ناوج نز دوجو ... د رک یم

 ار یتیمانید مکح اهنآ نیب
 لاحرو شاهاینف هک تشاد ار

 باهتل اروجكي . دش اب نتخوس

 اجب اهمه نیب ی ورد دیدش

 نیرتاکهب روژام . دوب هدرک

 سامت میسیب اب هک دا دعالطا

 از یبط کمک و هد رک را رق رب

 هکنیا زا نی رتاک . تسا هار
 نیل یداس ز تدم دن | وت یمن

 .د رک فست راهظا دشاب اه آ

 و دش مامت تعرس ماش

 كمي ره یتیاضرا اب اهرم

 اه رتس رب و هتفر نوخ هیلک 4ب

 مادکچیه نامشچ اما دن داتفا

 نآ یادرف .. تفریمن باوخب

 نادرم دادروتسد رمارک زور

 یشک رس یارب رفن ود ۰ رفآ ود
 فتخمیاهتمسق مزاع . هل ول

 زا كي ره .

 .تسن |دیمنتف ر هظحل رد اهن ۲

 لابث د اد ناشیا ارچ سیر

 . تسا هداتس رف هایس د وخا

 یتقو.دوب تسرد ناشسدح و
 یل اخنادنم راک زا یلکب هاگتسب |

 وهدشتكشخ یولگ اب رما رک دش

 هتساخ رب اج زا شیت رب یبلق

 الاسح هک شدوخ هملک فرط

 . تفرووب نی رتاک هاگتماقا

 .. دن وش ا رحص

 ناد رمبشندیسرا رفاسب

 نوخ ًةچینَن یا تبروما زا

 تفگ اهن اب رما رک . دننتشگ ز اب

 هبلک رد اد ماش نی رتاک هک

 رو ماش . دروخدها وخ دوخ

 دشفرص یاهدو) [ضغب طیحم

 هتشذگ بش همی ز | یدنچبش نآ

 زا دعب هتساخیاج زا روژام

 مه ندوب هتفخ زا نانیمطا

 یاهسابل غارسب اهیقاطا
 هک ار یاهمان ات تفر« رچلف»

 و دنک ادیپ دوب هتخورف واب
 همان . دسانش ارث آ ةدنتسرف

 دوبن رچلف یاهسابل بیج رد
 دب ا وخب هک تشگ رب روژام یتقو
 نیت رام رتس «دز شکشخ اج رد

 . هوب یلاخ
 لد دد . بش نآ زاب

 فرطب هتساخرب رما رک یگ ریت
 هبلک رد تفرد نی ر-آاک هبلک

 « هز رد رما رک . ووب هتسب

 یباوجیل و دزادص ادنی راک

 نونک مه دوب نّتمطم . دم اب

 تساقاطا ردنی رتاک اب یدرم

 یک اما
 ار لاوئس نیا باوج

 . داد وا هب روژام دعب زور
 یزیمآرا رسا نحل هب دوژام
 : تقگ

 نیا سیر یاکقآ -

 تسین یدامتعا لب اق مدآ رچلف

 هک تشا د راکچ من ادیما بش ۵

 یت دم ود رک تبیغ هاگیاوخ زا

 2 تشگ رب ات دیشک لوط

 رهظات زورنآ مامت ۰.

 تي ه زن هروخا رشدوخ رما رک

 كس یسابل اب نیرتاک رهظ
 هدعآنوریب هبلک زا امن ندب و
 تسدنا د رم .تسشن ناویا رد

 قایتشاوصرح اب هدیشک راک زا
 اب رما رک . دندنام هریخ واب

 مک ا رتعشلد ردهک یمشخ مامت

 . تفر وا یوس دوب هدش

 ؟ینک ی میراد راکچ
 . زاک چیه هک ینیب_ یم

 .ما هتسش طقف

 دی ابن سابل نیا اب ءوت ورب

 ینیشنب اه درمنیامشچ یولج
 ایل نا ؟ یتساار

 ؟ یاهدش نم باب را وت الاح

 تلهمواب رگی د رما رک اما

 كي اب هتف رگار شتسد « دادن

 له هبلک نوردب نشخ تک ارح
 تشگیم رب هک یتقو . داد
 زیمآ ریخست هدنخ هدهاشم

 رایتخایب ار وا یروط رچلف
 مکحم تشم تاب اس هک د رک

 . تخاس نیمز شقن ار رچلف

۹ 
 یکیرات و دش بش زاب

 رت رسردیب و رتلاساتبارب هشیمه دشک نی رتاک بن اجهب اررما رک

 : تفگ ناوج نز

 رکف ؛ یدرک رسید ب

 یثایم رتدوز مدرک یم

 مهاوخیم ارت مووجو مامت اب

 یهیج هب . نی رتاک « نک شوگ
 یهاوخ كرت اد وا هک وکی

 نیا ندینش امتح وا « درک

 .هد رک تداعوت ناب ززا فرح

 اجنیا زا مه اب وت و نم دعب

 هطب | رهک من ادیم. تفرمیها وخ

 هک مث ادیم ۰ تسد اب رید ام

 لثم وت یارب یدوزب مه نم
 مها وخیما رت یل ودشمها وخ یمیج

 یتدم كي یا رب .می وریم مهاب
 . مراد لوپ یلاع یگدن ز
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 نب رتاک دی دمیاهت دم یمیج

 «دوب هدیتس رپ عضونیمهب ار
 شیارب وا تسن ادیم هک یعضو»

 زور تب هک « دن ام دهاوخن

 هک دیوگیم و هدمآ وا نزن

 اد یو زا ندش ادج لایخ
 نی رتاک یتقو . بشن [لثم «د راد

 :تفگ ی میج دز اد شی اهف رح

 مذ رک یعس هشیمه نمس

 . منک ناس۲ وت یارب اد راک

 تسی | رب نم زا ندش | دجتق وچیه
 زا هعفدنیا هدوبن لکشم

 . وب دهاوخ

۳1 
 و بادسا تشاد رمارک

 ا-" درک یم عمج ار شطاس نئمط«نمندمآ زا ردقنیا -

 ماهد رک تداعوتب نم ؟ یدوب

 اما « یک اث رطخ رام لثم وت

 عق وم نیمه رود وشنتف ر هدامآ

 نورد نیترام هدش زاب رد

 میس هاگنسا آ وحص

 : تفگ طقف یو . دمآ

 یدزووخیب ار رچلف س

 تشاد هطب ار نیررتاک اب هک یسک
 زا هاوب ۵ را رک َ دون وا

 دروخ و د ز ودیهج وا یوسب مشخ
 ودن ۲ نیب ینین وخو هن ایشحو
 غیج یادص طقف ... تف رگ رد

 ارودن ۲نز تي فوخمو راب درد
 ۰.۰ درک ادج مه تا

 هد یمیج هبلک زا ادص

 نب رتاک دن دش هداو یتقو .دوب

 یمیجندب یور هک دادید ار

 حورجم رسم تسد و هداتفا

 رد هک ار یوراک هضبق زونه

 هدیسچ مکحم هتسشا یو تشپ

 . تسا
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 نی رتاک دسج اب سن الوبمآ

 هدیمرآ دیفس هفالم رب ز رد هک

 .دش رود حو رجم یمیجو دو

 یاهن زلماحنویماک دعب تع اسدنچ

 دیسر هارزا ینغود و کا رز

 زامادکچیه راب نیل وا یا رب

 دن ه رکن یا انتعاناث ز 4 اهد رم

 « هدن ز یلیخ نیرتاک زونه
 و هان نآ اشرس یلیخ

 نایم رد راب تنطیش دنخبل

 دوب ناشیا

 رش اب یملیف تش ذگ رس نیازا

 ناف رتپ و (نی رت اک ) رکیب لوراک
 ین اد رگ راک ( رما رک ) كيا

 .تسا هدش هبهت «تل وه تس»
۳ 

 ِ و 4 اب 7 ک «میالم یاهکت رهب - ج هیهت یا رب دالد نویلیم اکی رمآ ۱ :یداد هدنیآ ین وب زب ولت لصف یا رب هقالمیسکاخ-هکجف  تت س
 هدشهنف رگ رظن رد ین وب زی ولت یاهملیف

 (هیغب) ... وگب نجس اف وس

 ۳رس 9 ۷
 مها وخیههک دنکیم ینیگنس مح و رب یروط راختفا اب ار لالقتسا اهل ۰ مفل اخم

 : مس رییمدوخ زا یهاگ موش هفخ

 راک ندا مامت ؟ تسیچ یگ دن ز هدب ا

 ا دمو وخنم اب ۲ ؟ دراد یرمث هچ اه

 نیا ه اتخشوخ یلو ؟من زیما لوک

 دی ایمدنب نا راب .تسین یگشیمه تلاح
 منک ی مسحو ما زیهفرح .موریم هار

 - بوخ ایدب - یگدنزو ماهدن ز هک

 .نیمه ینعب

 زا تایمیدقهناخ هب یتقو - س

 نساسحا یلاح هچ یبرگیم رز
 یی و

 زا تقو-چیه منکیم سح - ج
 .ماهدش ادج یگدن ز نیا

 یئاکیرمآ یأهن زهب عجار می

 ؟یداد یاهدیقع هچ
 .دنتسهینیسحت لب اقتا و وج وم-ج

 دند اد رگیمار هن اخ مه ودننکیم راک مه

 .دنس ریم ناشدوخ عضو ورس مه و
 اهن ۲ یبلط لالقتسا هیحور نیااب یلو

 ایل اتیارو .دتخدسناکت یمچ رب دن ام

 شرهوش هک دنکیم راتفر یروط نز

 کی رمآ رد .دنک سح وا یاق ار ووخ

 تار شرهوش اب راکشآ و هن ادازآنز

 تسا هابتشا نم رظن راکنیا . دنک یم

 روطب یگدن زب تبسن ترظن ,- س
 ؟ تسیچ یلک

 هدن زمدا 4 یگتس یگد از و

 ء ایی زای دشاب تشز دناوتیم . دداد

 منکیمرسکف . شخب تذل اي كانتشح و
 و مدآدارفا دوجوزا جراخ یگ دن ز

 روج ره دش اب هتشادن ینعم قلطم روطب
 مه روطن امه دنک یک دن ز مدآ هک

 یگ دن زابی ز منک یم یعسنم . درذگیم

 . تسابی ز مرظنب یگدقاژ ملک
 تداسح وتب تبست ولراک - س

 ؟دنک یمن

 واب هک منم نیا . تقوچیه - ج
 2 منک یم تد اسح

 .نشوریناوغرا « زبس : یب وتی ز
 اد تا یگدنز هسوب نیلوا- س

 ؟ یداددایپ

 نیمه زادعب هتفهود . هلب - ج
 نیقفتم یاه زاب رس دود مدل وت

 اهن آ زایکی . دندوب هدش لیا در

 رتخد دایب ار واهک تفگ و دیسوبارم

 .مزادن ایم شدوخ

 هچنیب ذا اد دوخ ناتسود - س

 اس

 و

 ؟ینک یم باختتا یصاخشاروج

 و شوهاب یاهمدآ نیب زا - ج
 .لاقتن ال (عب رس

 دانک روج هچ یتخبدباب - س
 یا

 دوجو هک ماهدنالوبقمدوخب- ج
 یسعقاو موهفم كرد یارب یتخبدب
 .تسا مزال یتخشوخ

 یارب هک یتفص نیرتهب - س

 ؟ تسا مادک یتسه لئاق تدوح

 | تقادص - ج

 روهشم همان زور قیرط زا ربخ نیا
 اهملیف نیا و هدش مالعا « هتیداو »

 یب. یسو لاسروین وي . سک وف طسوت
 هتعاسیت ملیف ره .دوش یم هیهت سا

 ودالد را زه ۸۰ ات ۰ زا ین وب زی ولت

 ۱۰۰ زا ین وب زی ولت هتعاسکی ملیف ره

 . درادیم رب جرخ رالد را زه ۱۳۵ ات

 تالجم زا یکی ران ربخ ۱:

 ال وز روا اب یا هبحاصمیطاکی رم روهشم

 اعقاو ای۲ : دس رب یم وا زا سرد ۲

 ناتی اهملیف ژان وس رپ دنت ام ار نات ووخ

 سردن [الوزروا ؟دینک یم سح سنجدب
 : تسا هتفگ لاوئس نسیا خساس رد

 مهدیاش ء مشاب یسج دب مدآ دیاش»

 رت فی رظنم یسنجدب لاحرهب . مشابت

 دن اب زمیج دنن ام تقو چیه نم . تسا

 . « دون مهاوخت نتشکب رداق



 ار یوم هبیل و مرادهبتاکم هشیمه مرداماب

 تداعوانوچ مسی ون یمن ذغاک مردب

 هتشسذک نا زا 1 درادن ندادبآ وجهد

 اس نا سس ال تسایکشخ و یدجیلیخمدآ اپ اپ

 نامسامتامو , شاهملیف فالخرب

 ۳ ۳ را هد ود نامرداماب هشیمه

 وتشاد یدایز تورث هکبدوجواب

 یاب ار یکدن و
 لو وگ

 یلومعمیاههچب زا رتشیب یبیجوت

 ره یلو ؛ درکیم مهارفام

 تالیصحت درومرداپ اپ . دادیمن امد

 تلعودرکیم هریک تخس یلیخام

 نیمه.,نمدرومرد واد ای زتین ابصع

 تقو ره وا , دوب ملیصحت گكرت
 یتحخس ميتفگسه دن یاههرمت اه

 امتسس را دی نا هه

 ناممورحم شدرگ اب نوبزیولت
 3 تجح اسم

 یدایز یادص ورس شجا ودزا هک یاری زونه سوسرد ام هو اخ

 یزیگناهرطاخو سدقم لحم نم
 : ادصورس رپ هناخ نیا درد تسا

 نوریب نآ زاهک لکی امونمزا ریغب
 کد دن ررف شش زونه میاهدمآ

 ,ایروتکی و,نیفزوژ:دننکیمیگ دن ز
 هک ف وتس رک و تنآ ؛نیج «نژوا

 هدعام هناخرد . دراد لاسود مو

 و تمدخشیپ و مدختسم یدابز

 مردپ هک دراد دوجو هریغو نیشآ
 دریگیمسامت اهن آ اب مرد امطسوتب

 هتسنا وعن لا >دب ات شدوخ نوچ

 دان ادیپ حر هسن اف ناب زد

 یسیلگن ادی اب ذغزیمرس طقف اههچب

 ره دراوم یقایردو دن نو کت

 ناسمدوخنییام . سدان ابز

 . مین نیم فرح هسنارف

 دنمآ و تفر لحم امهن اخ ۷

 عقوم نآ نم هک دوب
 گر زب هک اهدعب یل و متخانشیمن

 لون ریظن

 ؛توپاک نمورت «گنیملفنای«درا واک

 ورجنب رگ تراوتسا 0 نوسیمنمیج

 یصاخشا

 یصاخشا ید مدش

 ۰ دن د ود هریغ

 ۰ سی وس ردام گر زد هن اخ

 ی اسو مارآ لحم

 تخسدوخفاتا رد اپ اپ ریخآ تدم

 شب وخدب دج ملیفیود راتسمرت سس

 تگ رز وكیش رایسب واقاتا

 هدششرف

 ۳ ,فاتا را ویدهس

 ایر تسا

 سا

 یناریایاهیل اقایو را

 ۳ تا

 . تسا تاتک زا ی و یادند سقف

 قاتا نیا هد دورو قح اههچد

 امنیس هراتس ۲۵ هحفص

 ( هقب ) اه ییلپاچ هداوناخ

 هن اق اتشمنالا اهیلیخ : دنار دن ار

 دنتسه ود رااتس ندا نایاپ ظتنه

 ودن رد نولرامو ترول ابفوس هک

 دنهاوخ افیا ارنآ لوا یاهشقن

 .دوریمن امنیستقوچیهاپاپ ۰ درک
 یملیق اهنت

 و تسا « اد رق, زورما ۰ رو داد 2

 ار وا هکدوب ملیف نیمه اب اهنت
 و دی دّسچ دوخ هدنیآ اب یارب

 هدسد ایقوس زا نشحتم

 هک دود مردام هی ۱ .دنک باختنا

 درک ملیف نیا ندیدب قیوشت اروا
 رد ار افوس ایراد رک یه هن رد و

 ۰ دیدیمن امنیس

 لک ام مردآ رد هد عجار اما

 ید تلف لکب و 0 ست هعخادن ا ها 0

 1 ! تسا «تلین تید>

 ۱ ۸ نس رد هکی روطد د دهد رد اتش

 اب
 جاودزا دراد هچد هسو لاس۲ هک

 دوخزارتنسم ین زاب ًاروف

 دوخ زا ار بیجع هو ایق نآ و درد

 شف نصدهمب درو عین یلیخ ِ اس

 دشن یب و مینک مذ ادیمن الا نالا .

 ات متشگ شل ابند یتدم « تساجک دنتس»یدیدجیاهتسیل ایسن اتس نگا

 ودننک یمدنلب ار دوخ ی اهوم هک

 نیارد و (دنشوپیم بت رمان سابل
 ار ها نونج تاطحا نس

 هکنیازاوا منکیمرکف دنارذگیم

 و هلام هسردم دصقد ۱ رهن اخ نه

 تد اس نمد « درد 5 امنیسدعب

 نم هک ؛تلع 9 در

 دیلقت نم زا مه وا مدرک نایصع

 درک
  ی رنهتیل اعف زاهرود

 خنک رد تو تست

 ین دنر نم

 . متشادهسردمو هناخزا یرت تخس

 ذ | دیمن دد اشوا .

 و جیک هی ار وا نسل طیحم

 میوگب كيربت ار شدلوت نشج
 مردام اما. مدرکن شاادبپ یل و

 ارام رادا رلثممیش اب هک اجک هرد

 همان وهیده نامیارب و دنک یمادیپ

 , دتس فی

 ین ادرگ راک یاهمن اخزا دعب 8
 و یوسنارف « ادراو سیف آ » دنن ام

 ما اخ كمي « یئایل اتیا« رل ومت رو انیل»

 ین اد رگ راک اب «یب وگ ان [» مانب یرگید

 عورش هنیمز نیا رد « بی رف » ملیف
 تسا هدرک تل اعفب

 : یاهامنیس هدنیآ همان رب

 ابف ۵

 الام ینچی و

 رسمار - رولف دارم - ردان
 انادنام  ناهح نوراک

 ب میفرد هام وک امهنحار

 ءام وک ار



 6 فرح : یاه امنیس رود
 دادنپ .د .پ :فیل ات و نیودت ۷

60510 , ۳۷6۵۵ 

 ۱ عورشس-(۱۹۰۲)نپاژ دل وتم : (نادرگراک) وشوگ هک وسونیه 6 و
 راک و سک ی ردساق : هدمعیاهمایف - ناد رآ راک كمک ماقع اب امنیسرد راک

 سورعس یکسورعرتخد -یمیمص یایور -تسبی یربا اهن امسآ رد -(۱۹۲۷)

 1 یاهمسایف نيل وا زا یکی) نمنزو هی اسمهنزدیش اب بظاوم اهبزع - هدکهد ۰

 ۱ مانب توزب اهصاقرویک وت « رک»ناگدنناوخهورآ - (۱۹۳۱-- ینپاژ قطان
 ها رست - دن زیهفرح باوخرد سورع-هدب رپ کا ربشکی نزس ناگدن ز مامآ

 -شک هودراهچ-هدنک ا رپ یاهربا بمان یب یاههدآبون فرب س لک هتسد كلی

 تلامش هی ره سندش ثک رزب تاک ازوا رویا اخن امهم - یگدن زوكک رم نیب هرد

 سورخ-حیصتا زرابم هی اسسرگب هراب-یل ورات وه تنک هاگن اددوخ دن زرف

 . دن | وخیم مهزاب

 تم

2 

 جم ۳ نی بسر . تشیلکی روم

 تر موور
7 , 1 

 ناراکایلا : قادر
۹ 

6055246 , 

 -(۰۵٩۱)ناتسلگن |«لوپ رویلدل وتم -(هدننک هیهت) جیسوگ ناج 8
 نوین وی روب هوتسا ریدم تینک رپ هحفص هوم ریدمس ماهگنیپ۲ : تالیصحت

 ۱ نوری ابنیجسهن اخ باب را - هتسویپ تقیقحهب یایور : هدمع راثآ تملیف

 تلمه تدنعمج همه اههچب و رب تیچ رز اخس دل وکی رام - درز یاهنش بد راذگیم

 تاماگ نامدرم تزبسرس یاههت وب . تسا لکشم ندوب بوخ-( هیهت ریدم)

 اب  ردمشخیآ اون اخ رتک موس دراچب رز - تخب وآ رادب دی اب هک ید رمیا رخ آ

 .نایجق اجا3 جیلخ

6011۳  ( 
 نشت مش ها شا

 وب رانس هدننک میظنت , هدنسب ون -( تی رانس) ترفت وگ كي ده رف 8 ۱۷۷/۱۱4 ۷۲
 یتمعن هچ ی | وچ :هدمع را ۲ تک رتسل | یاهوب ووتسا یو رانس شخب سیر و

 هب مشخ اب-ه اخ سابل ردین ز- تسی كشا یارب یتقو - وشبشميلست - تسا

 تیغابس دنلب وهات وک وزاروس لذا راهسردمس زاب واگ ی مات  نک هاکن هتشذگ
 با! وشمنهج  ناوجو -فیطل :یست ای ردنادزد -هدن دوخب ندزرد تمحز

 

 60101۳ هک و ۵

 - (۱۸۵۱) ندنل دل وتم ب( نادر راک) تگنبدا وگ دن ومدا 8
 اکب رمآ هب تمیزع بت سو سیپ - (۱6ات ۱۹۰۵ ندنل یاهرت اثت هتیپ رنه
 :هلمج زا) یدعتم یاهوب رانس هدنسپ وب ككر وب وین یاهرت ائت روراک و ۱4۱۵ رد

 سامل ااهن ز-یرمونب ری آ « یلاس- (۱۹۲۵) عولط: اهملیف : ( راب درب دی وب ۵

 تا وماراب لاواث راک سم کر زب هژر -هدش زواجت - قشعس دن راد تسودار

 یاهمچ رپ مد هدیپس نابهگن - صوصخب نز نآ - نورد شتآ - اههصاقر
 غودد- رادیو دیمابس ميتسيف اهنت ام-رتخد ریپ- هریآ یزوریپس دیفس

 یراک-سوب ک هچوک -ْغیت هبل تی رشب یاهدنب- اب دالک -راداف وعرپ-كک رزب

 -۱هلخ نایمرو مد هدرپس تمز هد رکن یسورعام - ۸۸۰3 دننکیم همه هک

 . سا رگ ی درام- ناوجو یغای

 / ه و رگ زایدن ولب - لنده دن ا رگ - ناطیش و مسچ هس بش هتش رف -. هام یوس تسد

 امنیس هراتس ۳+ هحفص



 خ

1 ,460012۲ 
 سب تسوچاسام دل وتم ( روتک ۲ « هدنناوخ )تل وگ ترداد 31

 راک اه« رک »هدنن اوخ - كي زوم یتنطلس را وت او رسنک - ناتسریب د : تالیصحت

 درد تک رش - یودورب رد تولماک لاکی زوم سیب ردیز اب - ددعتهیاه رتسک را اب

 لته - ( ادص ) داشسراپ : اشملیف - ددعنم یس وب زی ولت یاه همان رب

 ۰ لسع هام

46۳۵01 , 

 - (۱۹۱5) اکیرمآ ۰ یئول نسدل وتم - (س رتک1) لبب رگ یتب 8
 زاوآ  صقر میلعت  دووبا اه یاهفرح هسردم  ناتسربب و : تالیصحت

 یراکمه - (۱5۳۳) تیموصعم شزرا :ملیفنل وا . فلتخمیاه «دن اب » اب یناوخ

 هن | رت مد د رگب من ورب : یدعب هدمع ی اهملیف س یرث ان فلتخم یاهپورت اب

 س یهاگشناد تافارتعا - نیکسگیپ لاوا راک ناگوان لابثدب - هرم ربپ

 تنب نیت هچوک - نیتناژرآهاررد تا یدالد نویلیم کلب یاهاپ ب شایع د رم

 -هنحصداا رس - ناتسلگن | یئاوه یو ریث رد یثاکی رم آ كب ب یهایمزا رف رب هام

 نیل رتخد - نیل زان ید رک وا یزوز دناب [ ی اک- یک اد ناتسهوک رو راه

 سیم - یلادنارهاوخ - پیج كيرد رتخد راهچ - ساملا یاهلعث سس پآ

 اسب ب شوپ زخ ماخ ب دیشوب نابسچ سابل ردام باطل اجنج مد رگیپ

 زالکشوخ دن ولب - دنک یم مست نمب ما4 وبحم یتقو - موشیم رادبب هاب رف

 اسب ناوترم ه وگچ - دریگیم نز ناقهو ب شاب وا ناب ایخ ست دنب لوفش

 یلیخیلیخ ناوتیم هن وگچ - شی امن یارب رفن هس - درک جاود زا یر ویلیم

 . اههراباک رد تک رش تب نوب زی ولت رد یزاب . هوب بوبحم

 69۵۵12 ر 2ا

 تاسسّقم رد راک - ۱۸۵۵ دل وتم : (هدننک هیهت) ست رس لب 8

 مسج رد ناطیش : هدمع راثآ اکیرمآ « مر « سراب « ندنل یزاسلیف

 هدزاسب تعاس مر - (یوسنا رف) هراد جایتحا ناسا هب ادخ ب (یوس | رف)

 نون اسق - (یوسنارف) شوپدیفس نادرم (یوس ارف) او رویسم - (ایل ان ا)

 . (یئاکی رمآ) لپ زا یهاگن - (یئاکی رمآ) اهناب ایخ

06۳۵121۳ : 2 

 ماه رگ ایرولگ : یلصا مسا ( ییرتکآ ر ماهیرگ ایدولگ 6
 - ناتسریب د : تالیصحت - (۱۵۹۳۹)اکی رمآ ؛ سلجت آسول دلوتم - وراول اه

 : یدعب هدمع یاهملیف )۱۹464(  دن ولب بت : ملیف نیل وا س رت امت رو یزاب

 - (یدازآ یوس را رف : نا رهت دد) یزابدنب بانطیورید رم - ین اهتا سرت

 - ( ۱۹۵۲ لاس مود هجرد نز هشیپ رنه نی رتهب راکسا هدن رب ) ایزو تشز

 زار - امنیس قشاع « نوت رم  عطاقتم كيلش - داتفا قافتا نیلک ورب رو

 یناوج رد نابوخ - کرزب هب رض - نیمز یود شیامن نی رتگرزب - نزكي
 هک یورم - امهالک وا - هن اکیب كي لثم ه -- یناسنا یاهسوه - دن ریمیم

 یوسب - ادرف هیلع رب لادج - ( مانمک هدرم : نارهت رد ) تشادن هوجو

 هل ماقتخا

 6۳91۳0 66 ر لو رصد ر 6۵

 كروپ وین دل وتم ( هدننک هیهت ) رجنب رگ دز ومدا زمبج ۳

 یرادا روما ریدم - ملیف لالد - ماهدروف هاگشن اد :تالیصح ب (۱۹۰۲)

 < لاسرویت وب « سک و ف : یاهوب دوتسا رد هدننک هیهت كمك - اه وب و وتسآ

 یاهملیف -۱۹۵۰رد رجنب رگ دن ومدا ملیف هیهت هسسومداجیا - رث را و «كايلب ابی ر

 - تشآز اب هار- ور هارد رد - رتاس یالط - (۱۹۳۵) میج دن ومی او : هدمع

 -فرگش یس زگت هد رب یاه رس یر اوغرا ناتسراخنا راوس - وم خرس من اخ

 - ناداکهبت هتسد -هدن رپ نان اولم - امیجووبا یاهنش - ج ودر یتشک ریسم

 - ناطبش هرد - ینارحب هظحل - یئایرد دزد « درب كلالب - رفص هب هقیق كم

 - کر زب زور كتاب قیص تم الی ووچن اپ جنگ - یوسنارف طخ - س اش نیم ود

 م-ک ردقنیا ه زگ ره - زبس یوواج - ردژآ ریسم - نابوچ - طاش هنسب

 - (نی وخ هی را : نارهت رد) هن اخب هبت زا - (دشوجیم نوخ هکینق و :نا رهت رد)

 ۰ نورامیس

4۶۳2۳۰ ۱ ۲ 

 كروب وی دل وتم - ( تسپ رانس « هدننک هیهت ( تنارگ ترب 33

 -. ۱۵۳ - زا ویدانس شراگن راک عورش - لیب هاگشن اد : تالیصحت - ۱۱۵

 یاقآ - لب اثآ یاهارجام - عی رس لوی : (تسی رانس ماقم رد) راثآ هلمجزا

 راکعورش - نم بوبحم رسه - یدال مساب یرتخد - دوریمرد اجزا لدود
 - ورب هن اخب زاوآ اب (هدننک هیهت ماقمرد) راث آزا یضهمب - ۱۹66 زا ملیف هیهت

 . جاودزالها - ؟ یراد منسود ابآ - باذج نااوج نآ

 : یاه امنیس رد

 | زالب

 لابور
 نوت دا

 تابتنالتا
 >ءابی جرج. نءولاو وص

 ۲۱ هحفص

 ۵۰۷-۷ یوم
۸ 6۸۱0 0۷۲۱ 0000۷ 
۱9۱("( 

 م وعرح

 و ما وای

 سس
 رلاب یلب



 

 سابل نکتخر رددن اب . دوب هحمیلح اس یاهکنس زا هرا وی هود نيب فرطود زا تسدكي ودیپس لحاس از یرکی دو «هب اد رم» « دن دون هتش و یکی دد یور هک دو نکشخر ات ود دوب هد رک اس ین ادب روط و بوچاب ار یلحاسهیلک
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 اروا رس یوم و ندب تس و درسبآ اب بآ رب ز تسن اونیم هک اجن ۲۱ هتفر یاهج ریش دومی ار قمع مک هقدذک نآ زا ده . دش مرا وبآ درا وهد رک ضو۶
 چب و دروآ رد بآ ريز زا رس
 ام اب هک 2 رتخدتشا۵ راظتت |

 اد ودن

 

 دل

 رو

۱ 

 دن ام یقاب
 دن ابو . دادیهشزا ون ما رآیتسد اب

 هظحل ره . درک انش ایرد رث قیمع یاهتمسق بذ ۱
 تشاذع تسد ود یود اد ووخ رس و دیشک زا رو اهنش رب تروص#) هتشگ زا لحاس هر 0 هقبق دهد زا دعب . دشمن هده اشم وا زا یرثا یل و وات نو رب ره وب هتفر با یو ترس س

 شیپ هک دب در رهاظ بآ حطس رب یزپ ر یاهبابح ادا دنک زاب مشچ دشثعاب ای دد فرطزا ی ادص دمب هقبق د دنج
 , نژیسک | گن ددرز لوسیک
 . ناتفا بآ ريز رد

 هب دن اب و مشچ دعب دمایم
 دل رتخد جاوم ناوسبآ 4 سپس و تسام هشیش قرب

 : تفت «دن اب »هب باطخ دعب و وز رانک هروچ یود زا ار كاسام هروآ نوریب رس بآ قمعمک تمسق رد رثخد
 . یک مکمک وشدنلب ! ینکیم اش امت و یاهدیب اوخ اچ[ -
 : تفگ هدرک یط دوب هدیما بآ رول رتخد یاهطقن ات ار هلصاف مدق دنچ هتساخرب اجزا دن «

 «نیشآ آ یاههل ولگ » هلیف زا یا هنحصرد «هژوا نی دولک »

 اج زا هتخادن | شاه رب ز تسدکب و وا
 , دشهقلح وا ند رگ

 هک ك رتخد تروص هدن ام ید اب تار
8 

 یمادآب اد كرتخد ۰ تفر اهتخرد
 ات تشاذگ رس ريز تسد

5 ۳ 

 ما اسرب هبلک

 گی ۵ راب نیا . دش هملک درا و

 دیس وب اد شاه وگ هدشمخد#) ۰ درک هاگن وا هتسب
 و دنچ و تشاد دنهاوخ مه اب هک تسا یداش
 : تفت وا شوگراذک . دشدهاوخ وحم ودن ۲

 یگننیملخ ناب : هتشوب حج . ًم ۰ ۱ ۰ هم ۳
 ٩ دناهوز تنخات ته اههسوک ء هدش هچ تب
 : تفگ رتخد

 یوت فدص یاههتسکشهدرخ ۰ نکا یخوش
 یلو . مردوایب شدد یبوج
 . مراد رب متشپ

 هک دیو ار كل رتخدتشگ رب یتقو. هادرارق اهتخرد هیاس ری زهو رب ار اهن آ دعب تشادرب واتشپ زا ار اهلوسپک د رک تامک دن ۱
 : تفگ رشخد 2 دنک یم یگ دیسر ار دوخ یاب فا دراد و

 دن اممب اپ یوت فدصهزب ات ود
  تسدا یار زا رانک هدمآ شیب دن اب و
 . ۵ ربیم اج [ات ارت مدوخ نم ۰ دو ریم و رق رتشیب یرصیاههزی در نیا 4 رگ ویراذگب نیمزرب اد تباپ نی اشاب بظاوم ؟و رک دی اب راکچ ابنیا اب مينیمب اس یوت میورب ؛ وشدنلب :د رک زا ردّكل رتخد یوس تسدهتساخ رب دن اب . دشیم هدب هتشگن ا رب ز و یلخاد تمشرد.ك رتخد یاب طسو تشگن | یگدیمخ یال كچوک هایس هطقن
 : دی دنخواب هتشاد رب رس رتخد
 ! و نک مدنلب , بوخ راپسب ! نم نامرهق س
 . درک زارووا یوسب ار تسدود رنخد

 كم دیاب . هتفد ما
 زا نژپسک ا یاهلوسیک نیا نک تامک لوا

 هتسخا قمعمک بآ یوت

 .دش اب لکشم شا هروآ رد مث امک . ۵

 ینکت ما و شاب بظا و«یب
 یاب رب زتسدکی هدشمخ دن اب

 هواتسا یتدم تشاد شوغآ رد اد وا هک ر وطن امه دن اب رود كل رتخد یاهتسد . د رک شدنلب
 : تفگ یمیالم یادصب دل رنخو دش مامآ هک هس و . دیسوب اروا رظتنم یاهبل هدرب شوپ رس دز اب . هلب : تفگ یم رتخد نشو نامشچ.و رک هاگن دود هتشک رب وا یوس

 . تف رگ شیپ اشیپ دی ابن ار شاداپ -
 : تقک دد

 . ق ول باسحل | یلع ناونعت نیا -
 ب اجب هدشحراخ بآ زا دوب وا شوغآ رد كل رتخد هک روطن امه دعب

 ود رنخد تشاذگ نیمز رب مرا یاهنش را
 . دیسچا شا سیخ یاه ومهب نیش

 . تسا یقاب مخز دد فدص تارذ زونه ووب مولعم . د رک یسرا و اراهمخ زیاج ی رتشیب تقد اب كي وزن زا و هتف رگ اروا یا دن ابر
 دعب هدرک جراخ اهمخز زا اد زید تارذ تقو و راشف یردقاب

 وشدنلب ۰ و وشآ مخ ز لخاد نش یش اب بظاوم دیاب
 . شوپب ار تب اهلدمص اج ۲

 تشادرب نیمز زا هنف رگ لغب دد اد كل رتخد رگپ د راب

 ات | رث نم

 ۰ دیس وبا اروا رک عضو نیاب و

 هژاث راکمه

 همین نامشچ و كل رنخد هرهچ 4 یتدم هدشدنلب جن رآ كي یود دن اب
 قی اقدنب رخ آ نیا تسا ادیم .

 نیب زا تذل نیا رگید دعب هقبق

 : در دنخ هل رتخد .دنک تنحا ران ای ز دیابن تباپ . مینک انه یمک میورب و دنلب

 تان فان دف گشت ی ی ی یا ی عشاق اب ی

 ۳ ی

 اب



 1 د رک یمث منحا ران مهلوا زا ۰ 4

 یا و یه غودد متسل ادیم مهنم

 . دن دش ندیش وپ س اى لوغشم هتشگ رب نکتخرهب اب رد روانش زا دعب

 و.دادیم هملک كي اب اد وا یاهف رحبا وج دن اب یل و تشاد یخوش رس كل رتخ

 . متفگ ی م غورو

 : تفگ هدشوا تلاح هجوتم رتخد هرخال
 ل
 ؟ هدشیزیچ ح

 * تفگ دن اب ۱

 . منک تبحص یدج هملکدنچ وت اب دیاب . مری زع هلب - ۱

 هرهچب یآ دم ك رتخد . تیتسف اه تخ رد هب اس ری ز هدمآ نو رب مه اب ِ

 دی هزدوا زا اردوخ هاگن «دناب> . دناوخب ار وا بلطمنآ زا ات درک هاگن و

 8 تفگ رتخد دن دن ام تک اس یتادم . هلصاف یمک اب یل و ؛ تست وا رانک رتخ

 دش دهاوخنم شجن د ثعاب هک ی زب یفرح یهاوخیموت . ۰ مادی.

 « وگب دوز تسا روطنیا رگا ؟ ه « یرادنتفر دصف هکبث وب یهاوخیم دی

 ..منکيما 4 رگ ی

 : تفگ دن اب :

 تسیا نم هب طوب رم هیصق . ونیمود « تسا رتدب نیازا هن اغداتم ۱

 . تسوت روارب هب طوب رب

 :تفگیتسپ_یادصاب رتخد . درک سح از كرتخد ندب ضابشا دناب 1
 ؟ هدش هچ مردارب . نزب فرح ۱

 . دادواب یفرح چیه نودب هدروآرد بیجزا ار دنتسود هدن اب »

 : تفگ تشاد ایردب مشچ هکیلاحرد . درک هان یل و تفرآ ار نآ رتتخب

 ٩ هداتفا شیارب یقافتا هچ ... هدرمسپ ب

 ناتساد نبا رد.یبسجع و لصفم ناتساد « دراد یبیجع ناتساد ب

 کر زب و مهم یلیخ هسیسدكيب عوضوم دراد تلاخد مه«وگ رال» وت تسوب

 نیا تیفیک زا مراد تب رومام مدوخ هعوبتم تل ود فرطزا نم هوشیم طوب
 منسه یفخمرومآم اب سیلپ روج كم تفگ هوشیم عقاودد . مرواب رو رسهئط

 نیا نای رجرد رغ اهرا زه دیاشو اهدص هک نوچ می وکیم وتب ار اهزیچنیا

 رما نیازا عن ام هک ینک كمك امب وت هتبلا هک ن آ رگم تفردنشاوخ نیب زا هسیس
 جن رثعاب و مهدب تن اشن اردنبتسد نآ مدشراچا نم مهلیلد نیمهب ۰ می
 هک ار یدنگ و س مرادوتب | رجامنیا نتفگ ابنم « ینک رواب ار مف رحات موش

 یریگب وت هک یمیمصت رهو دتفیب هکیفافتا ره لاح رهب . منکشیم ماهدر :

 . دن امب تدوخ شیپ زار كي تروصب یونشیم هک ار هچن ۲ مراد راظتن

 : تفگ رتخد

 ارم هکنیا یارب ۰ یدرک یزابقشع نماب 4ک وب لیبل د نا اب سپ, -

 دیدهت ارم مردا رب كگ ر مربخاب لاح . ینک راداو ینسا وخیم هک یراک ماجن

 دعب : تفگ هد رشف مهب یاهنادن د یالزا و همزمز هبار تاملک نیا

 . مرفنخم . مرفنتم « مرفنتم وت زا

 : تفگ ساسحا زا یلاخو هرس ینحلب دن اب

 هدش هتشک وا روتسدب اب « وگ رال هلیس وب وآ ردا رب تب 1

 داتفا قافتا امنیب زورما هک هچن [رد یل و مهدب وتب ارربخ نیاات مدوب هدمآ

 | رت تفگیم د رم تاب ناونعب نم ساسحا طقف . تشادن تلاخود یدصق و هشقا ج

 متسا وخیمنمو دوب باتفا و هوب ابرو و یدود اس زوت نوچ مشاب هتشاد تس

 قیوعت هب رتشیب هچ ره هوشيموت ج ر ثعاب متسل (دیم ار ارربخ نبا نتفگ

 : مزادن

 : تفگ هد رک یثکم «دن اب » اجنیارد

 شوما رفنمب تبسن اد تت رفث هدش هک مه هظحل دنچ یا رب نکییعس -
 هک یمهفیم دش مامت هکیتقو . منک فی رعت تیارب ار ناب رجنیا دبیاب . یثک

 5 تسا زیجان ردقچ نایم نیارد ام هوجو

 عو رش لوا زا ادناتساد . دن زب یفرح ك رتخد درک ریص «دن اب» ۱

 یمتا ی اب رد ریز ندم نای رجزا طقف و تفگ تای زج رک ذاب ارزیچ همه هدرک

 تس | وتیم نآ زا عالطا هک وب یزیچ اهنت عوضوم نیا نوچ . درکن یرک

 شب اهفرح نایاب رد . ددرگ شا هشقن رییغت بجومو دوش عقاو بن یا رت

 اجنپ اب نم .

 زا اد اهبمب شن اتسود و وگ رالات یفیب یم هکی روطب نیارباش -

(۱۹) 
 تشدگ هچذ[

 و هدش لیکشت این درسارس ناراکتیانجو نادزد زا هک ینامزاس

 تقرس یمتابمب وداب اد یئامیپ اوه «نابلخ كي عیمطت اب دزادمان (رتکیسا»

 هب دالد نویلیم دصیس رگا هک دنکیم دیدهت ار یب رغ یاهدوشک و هدرک

 یب رغ یاهروشک تیعمجررپ و مهم هطقن ود رد اراهبمب دنزادرپن «رتکپسا»
 مزاع « دوخسیئر سدحو هیضرفیود «دن اب زمیج».تخاس دهاوخ رحفنم

 هددوآدورف اجن آرد ارامیپاوه دوریمنامگ هک دوشیم ام اهاب ریازجل |عمجم

 دوشیم 9 < ونیمود ٍ» مساتسپ یرتخد اب اماهاب رد < دناب » دنشاب

 جنگل ابندب ًأرهاظ زهجم یتشکكي اب هکو گرال مانب یدرم هب تبسن ًانمض

 بآ ریذ زا «دن اب »نظ ءوس نیا لابتدب

 هک ددرگ یم نّئمطم و دنک یم یگددیسراهبمب یوجتسج رد ادوگ دالیتشک

 <رتیال» شداکمه و «دناپ» سپس

 یشک وداب اد امیپاوه ۰ ایرد قمعمک یاهتمسقرد وجتسج

 دانک «دناب» كنيا

 ۰ دنک یم ادیپ نظ ءعوس دد رک یه

 . تسا هدشن ناهنپ یتشک رد اهبمب

 یتدمزآ دعب

 . دننک یم ادیپ ایرد فک هدش راتتسا تنزرب زا

 . دداد تاقالم دعو «ونیمود» اب ایرد

 دن اهد رکث لقتنم یتشک هب و هدرواین نوری تساجک می ادیمن هک ناشهاگیفخم

 نای رجرد وا هک می رادن تس د رد یلبل دجیه ۰ مينکب می | وت یمآ یمادقا چیه ام

 شاینشک ووا زورما را . هتشادیتلاخد «رتکیسا» عوضومو امیباوه ید زود

 « رتکپسا» یاههشق ماجنا هاررد یا هفق و رصتخم طقف مینک فیقوت یاهن اهب هب ار

 دنلب ام هک هطقن ره هباراهبمب امیپاوه هلیسوب دنا ونیم اه ۲ . می اهد رک داجیا

 یرگید یتشک ورگید یعمجزاب دییاوخ ادصو رس 4ک دع . دننک یفخم و هد رب

 تقو نآ . درک دنهاوخ «رتکپسا» هشقن ماجن او اهنآ ندرک جراخ رومام ار

 داد دنهاوخ تلهم امبلوپ لیوحت یارب تعاسراهچوتسیب طقف روم نیارد

 لحمزا هکیتقوات لاحرهب . می ربذپب ارچو نوچیبا رناشتسا وخ رومی راچان امو

 شاهتسد ورادو وگ رال هیلع رب یمادقا ها وگ رهزا میعالطایب اهبمب هاگیفخمو

 ؟ارچ یتسه هجوتم . ما زجاع

 : دوب وحمو رود رتخد یادص

 ؟ درک دی اب راکچ اما لب تب

 هدن ام تامتسدرود هب شهاگن . دیدیم اروا اما رکیم هاگن دن اب هب

 ک ی« وک الو , یچهسیسد «وآ رال» 4 ۰. د رکیم رکف وگرال هب دیاش . وب

 . دوب هتشک اروا روا رب

 : تفگ دن اب

 . دننکیم لقتنم یتشک هب تقو هچ اراهبمپ نیا میت ادب دیاب ام ب

 اب میدش علطم تب اب نیا زا هکیتقو تسا هتکن نیاام یارب عوضوم نب رت مهم

 هدمع زایتما كيالعفام لالخ نیارد . ما وشیمراک هراو نامدوخ تردق مامت

 شا هشقن دنک یم رکف وهدش شا هشقن هج و تم یسک دن ادیمت وا می راد و رال هب تسس

 هک تسا یقوفت اهنت وا نظ ءوس مدع نا درادلاخ نی رتکچوک نودب

 . مب راد یو هب تبس ام

 لقتفم یتشک هب تقوهچ ار اهبمم_ هک _دیمهفیم اجک زا امش الاح ب

 ؟ دننک ی م

 . یهدب ربخ امب دیاب وتارد نیا ب

 : تفگ تسپ یادص نامهاب رتخد

 هدش هداددا رق یتشک رد تقوهچ اهبمب ممهف اجک زانم اما « هلب

 قمحا «وگ دال»د نیا « درمنیا ؟ منک ربخ اد امشروطچ مدیمهف هکیتقو هزات

 كي اب هکیتقورد تسا هقوشعم كي ... كب باختن ارد وا تقامح اهنت « تسین

 ناشدوخ تساب رقا رب دا رفا نیا ۰ هدادراک ورس یک ان رطخو کر زب هشقن نینچ

 هک اج ره . دنک ی دن ز دن اوتیمن نز نودب « وگ دال »دن |هد رک باختت || ریسک دب

 اد عوضومنیا دیاب وا قوفام یاسر . دشاب شسرتسد ردین زدی اب ًامتح دش اب

 . دنتسا ادیم

 ٩ ینک تعجارم یتشک ب دیاب تقوهچ هتفگن وت وعرال

 اجن ۲ زاو دب ام یا هراجا كلم هب یروت وم قیاق . جنب تعاس

 ۳ ۰ درب یم یتشک هب ارم

 . درک هاگن شتعاس هب دن اب

 نداد ناش صوصخم هک ار هاگتسدنی نم . تساراهچ تعاس نالا -

 دهاوخناشن هاگتسدنیا دشاب یتشک رد بمب رگا مهدیمونب تسا یمت [تاعشعشت

 تسا یتشک رد بمب 4هسک یدش هجوتم یتقو . رس تووخاب اد نیاوت . داد

 مادمام تا رفن . نک شوماخو نشور راب دنچ یتشک رد ادتدوخ نیباک غا رچ

 مهوت دن وشیم راک تسد ًادوف دندید اد تمالع یتقو . دنتسه یتشک بقا رم

 اب درد رد ار هاگتسد نیا تسا یتشک رد بمب یدش هجوتم هک نآ ضحم»

 . یزادن ایم

 دبا زا لدو



 : تفگیزیمآ ریقحت نحلب رتخد
 . ما امیم مدوخ نیباکدد دوولن  یتشک دد بل را + تسا رت یعیبط راتف رنیا . مهدیم ناش ادعدوخ و هدمآ هشرع یودنم ووب یتشک رد بمب رگ ا هن . دننکیمن نشورو شوماخ اد ناشدوخ نیباک غارچ نشود زود مدرم عقاو مل اعدد ۰ تس امنیس و باتک لاسم اهنداد تمالعروج نیا سم 1

 ٩ ینکب اد راکنب یتسه رضاح ال وصا اما ۰ دهاوخیم تلد هک روط ره « بوخ رایس

 ۱ . دون هتشک ًامتح وگرال هک یهدب ل وق دی اب مهوت اما منکب اد راکنیا مرضاح ۰ منکت اد شنتشک دصق و مریگب اد مدوخ یولج مناوتب مدد اد «وگ رال» یتقو هک نیا طرشب ۰ هتبل بت
 . نوک یدج و هداسرایسب ینحلب اد نیا رنخد
 ؛ تفگ دن اب

 . دن وشیم موکحم دبا سیح هب رثک ادح . دننک مادعا ار مادکچیه صاخشا نیا ندش ریگتسد تروص دد منک یمآ رکف -
 . دنک ی م راک روطچ هاگتسد نیا مند هد ناش نمب الاح ۰ تسا رتدب ثک ر» زا . تس وخ نیا هلب

 : تف دمب هتخومآ واب اد هاگتسدراک ز رطد اب . دمآ دن اب یوس هتشگ رب تقو نیادد .درک بات رپ اب رد رد توق مامت اب ار دنبتسد دی دیمهفن دن اب هک تفگ هملک دنچ . درک هاگن تشاد تسد رد هک یدنبنسد 4 هنفر بآ هبل فرطب مدق دنچ تساخ رب اج زا هتفگ اد نیا رتخد
 ؛ تی هدنم رش ینحلب و دناد رآ رب ود سپس هتخادن | وا هرهچ هب یعی رس هان . داتفا نی اپ دمب هدرک سمل اد دن اب یوزاب هظحل تي شتسد . تفرک دوخب رکفت عضو زاب هادیم ناش ار دن اب یاهفرح هب هجوت هظحا نیا ات هک شا هفایق ... هن : تفگ رتخد رادن هک یعت ام راکنب یریگب زالپ و رهش هرظنم زا دوب ای سکع ات دنچ یتشک تمیزع عقوم یها وخیم هک نک رهاظت یدمآ هشرع یود یتقو .یمهفیم وت و دنکیم ادص هاگتسد دشاب یلاوح نآ رد یمتا عشعشت رکا . تسا ملیف دقاف طقف یراد ار یساکع نی دود كي رداظ تسرد هاگتسد نرا

 : تخوو ایردب هاگن هدرک یثکم رتخد ه«هدعب اما . مدول لاحشوخ و یضا + مینک یم تک رح بشما دادربخ یتقو هکی روطب ورک ادیب اددوخ ناب رههو بسچل د تروص شراتفر دعب یل و متشاد ار ایل اتیا هب تعجارس» رصق و هدش ریس نم زا مدرک یم لایخ نم . دوب تحا را و یبصع مامت هتفه تلب هنش ذک هبنش هسزا شیپ ات وآ رال ا رچ ممهف یم هلاح . دن دیمهف یم یتشک یداع رک راک كم زا شیب ارچ و دن د رک یم راتف ر فی و رمه كد لشم سیئر تي ضو#؛ و رال اب اهنآ ارچ ممهف یم . دشاب اهن [محا زم نم دوجد هکنی | لثم « دوب هناتسود ریغ نم ۷ یتشک نانک راک راتفر ارچ ممهفیم . موشب یتشک تا رب اخم نیباک ورا و دن هادیمن هزاجا نم تقوچیها رچ ممهف یم الاح هلثم . دوشیم نشود ملا را اه زیچ زا یلیخ لیلد یتقگ ار اه بمل نیا نایب رج وت هک الاح ۰ مو ومآ راکیب تقوچیه نم هراووایز یلدید « تسا یگنشق یاج اجنیا . مدشن تحارا اما دش نمبجعآ ثعاب نیا .من اعب لحاسرد دی اب (ر اه تقو رتشیپ تفگ نمب میدیسد هک _ رهش نیا هد . متفگ هک تسا نیمه هیضق هداس تروص یل و , مفساتم . مدش وا هق وشعم ضوع رد ... ضوع دد درک یمن ل وب ین ز مادک .مدرک لوبق هنبلا . دو ناب رپ هیض لثم نم یارب ۰ مورب اهن[ هارمه درک داهنشیپ و تفگ ار جنگ یوجتج و یتشک نایرج نمب دعب . مردش تسود مه اب .دوب هر اسم و هزرابم روسچ كي نم یارب لتشوخ و دنمت ورث نز همه نآ تسد زا وا ندروآ رد . تسا یسماذج هرم و رال . دسهآشیپ یساسحا هطباد روچكی ام نیب یرپاک دد .ددادتسد نایرج نیا دد «وگ رال» هک مثال وبقب مووخب مناوتیمن تسزد مه زونه ؟ دسرپب مرکفب دوب نکمم روطج ۰ تسه هیتکیدا تشپ یفارجام هچ ۰ هچ متشادن ربخ چیه نده .مرا زیب و زا منفک هکنا ۰ تشادن تقیقح ... مدزوتب رتشیپ هقیق د دنچ ...هک یف رح-
 : دیس رز هتخود دز اب مشچ رد مشچ ... تفر مهاوخ وت "۱ یتفد وت هک اجره « مذ امیم وآ شیپ اجنیا مو رکیه رکف تفر مهاوخت وا اب هسک میوگب و رال هب ینشاد لایخ . دمآ شیپ رهظ زا ده زورما ناب رج یدمآ شی وت دعب ۰

 ٩ منکب ار راکنیا یراذگیم
 : تف۴هدادشزاو ادوا هز وگ دن اب
 . م زا زع هل ا تب

 سس تست
 ۳ هحفص امنیس هراتس

|۳۹ 
> 

 ؟ منی یما رت تقو هچ رگب دا یچالاح اما
 : تفوتسب فوخم ریوصت نیا یورا ارشی وخ نهذ هظحل نیا رد اما . دوس هد رک رکف تاک نی( مامت هبالبق « دن اب » درکیم یشالتم ار «هدن رب باقشب » یتشک یلبق راطخا نودب داش« پوت ایددژا ۱ اتن ام یمتا یئ اب دد رب ز دیشکیم ایدد رد را رفو بیقعت هب راک رتا دیمهف یمآ هچ و دیمهفجم وآ رال هچ لاحرهب هک نآ مود رطخ . دوب یمنح دل رنخ شک رم تروصنبا دد هک یوش هیضق هج وتم و رال» هک دوبنآ لوا رطخ . دهدیمرا رق فعاضم رطخ ضرعم ردادوا «باب عشعشت هاگتسدنآ اب مهن آ و یتشک هب ك رتخد نداتسرف ۷ دع تن ادیم .دیس رت یم نآ ندشح رطم زا دناب هک وب یلاوئس نیا

 ٩ یهدب ماجن | !رراکنیا یرضاحنیا دوجواب .دداد رب هد یتا رطخ وتیا رب راکنب [لوبق ین ادب متسا وخیم تسههک یزیچ .منک یهادب) یشاب هک اج رها رت .مينيب یه ار رگیدمه دش مامت ناب رج نیا ینقو تب
 : تخادن | شتعاس) یهاگن دل رتخد

 .سوم ارم ..طقف امب ناجنیمه : ..یایپ لیبموت | رانک ات نم اب مها وخیمن .مورب باب .تسا مین وراهچ

 . داتفا ها رب هدشدوخ «رووردنل» لیب وموتا راوس و هنف ر دعبتف رگ هلصاف وا زا الماک لیب وموتا ات درک ربص «دن اب. دشيم دود یلحاس هداجرد «یج.عا لیب وموتا روت وم یادص دعب هقیق ددنچ
 . وب رودب لقعزا راکنب ا . دش فرصنمیل و دن زب راکنپ اب تسو تسین مزال دیوگب ۰ دوش وا نتفرزا عن امو دورب كرتخد غارسب درک رکف هظحل كي دیسر و رال» یلحاسكلم لب اقم4ب لیمکب یط زادعب
 . تخاسیم طبت رم سیلپ زک رماب اد اهن میسيب هاگتسد كي و دنتشاد رظن رب زاد «هدن رپباقش ۶ یتشک یوق نیب دود اب تب وث 4ب رفن ود اجن ارد . دشیم بوسحم سیلپ دا رف ی اب هدی دلحم زا راگ نیا ۰ دوب هدوس رف ژا راک كي اب رو رانک . دیس تنی وپتروف یعرف ةداجب ات داد همادا وخ هارب
 . ووب دهاوخ «دنای» رظتنم رتیال اجن آردو درگ یم ولهپ جرج سن رپ هلکسا رد اتف ام یمتا یئایرد ریذ ری د هقيقو تسیب هک دوب نیا مودربخ .تسین اجت ۲ رواهبم زا یرثا هعهواد ناشن «وگ رال» یلحاس كلم رد سیلپ ناسجت هک دن داد عالطا واب دش ژاراگ وراو دن اب هک یتق و

 ورا همادا

 . سس

 طبحم نارادتسود یا رب

 هدوسآ و یلاع ۱..._. 
 ناروتسر . کنیسناد

)۳ 

 رب ِ

 ناروتسمتلنیضای ۷
 ۶۸۵ مای ۱ وات اکناباخ

 زتک ثلالب ریظنیب رتسک را اب
 تسا هدامآ سیورس نیرت زهجم 3
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 ؛ یدومع

 ؛« ناتسا رعسن دال یاهملبف ر ونک ۲ ثاچوک ما -9

 «درزسپ ورزل ور» و«ناگو رگ » ۰ «مر یروطا ریما طوقس »
 هکت سا روهشه نان اد رآ راک زا یکی لیماف مان - ۲

 .تساهنخاس ار هعب اش و روه نا دنث ام ی اهملجف نوک ات

 ی رال , «ژورنل وم»: یاهملیف روتک ۲ مان ۳

 .« امارهب تعاسهل دوو « نانسب رع

 و «لانی دراک» یاهملیف نادرسآ راک لیمافعا سس 6

 ۰(« سودسک (»

 و « زارد نا اب اب » یاهملیف رونک ۲ ما به

 .«لحاسرو)

 ملیف رد هسک یسیلگن | روهشم روتک ۲ لیماف مان -

 .درکیم یزاب ارور وم نیلب رملب اقملد تاشب امز ردخد

 تسا رنی رب لوب یاههلیف زا یکی ناونع - ۷
 (ماهتا»ملیف ناگشیپ رنه زا یکی - ۸

 ردنوسا د نا آ زا 45 ی اهملیف نب رخآ زا یکب 9

 .دش هداد شپ امن نا رهآ

 نامرفد ۸6 نا هسا رب »یاعهمابف رونک ۲ ما ت ۰

 «ناوجیدیساک » و «تش و رس

 .« ان وگیابش» ملیف نز ناگشیپ رنه زا یکی -- ۱

 یاهملیف یئاکب رمآ روهشم روتک ۲ لیماف ما -. ۲

 « اهتوافتیب» ««زادن اراب رو»

 تسٍ روهشم ناد رگ راک و هدننک هیهت لیماف مات ب۳

 «توهشورورغ» :هدرک ین اد رگ راک و هیهت اد اهملیف نیا هک

 < ه اگیب كي لثم هن » و « کر یث روت هاگ دادو ؛(لحاسرو »

 .«هتفشآنامسآ> :یاهملیف روتک [لیماف مان 6

 .«مادآسون ایق|بونج» و « تبحمو یاچ»

 نایریما كين او :هدننک حرط

 ۳۵ هحفص امنیس هراس

 سس و سس سس

 تاقب اسم حیحصخس 8

 ۱۰۸ هدامش هلجم

 مایف  زاهنحص ٩
 ات اجنیازا - هاپسه رگ

 - دن اب زمیجیا رب یماد-.تب دب |

 - ان 1وگب ابش -یها دوو رس رب

 وا رب ول
 تاقب اتم ناگ دن رب

 نایمزا ۱۰۸ هدامشهلجم

 حیحصخساپ ۷۵ +

 : نایاقآ و اهمناخ
 نابق ه اص اضریلع بت ٩

 ید اهربپ همطاف - ۲ (نا رهت)

 نایدازآ ایام _ ۳ ( نا رهن)

 هدوتس سورپس - ۴ (نا رهآ)

 . (زا ریش)

 سوریسیاقآیا رب
 تدمب هدنی ۲ هدامش زا هدوخس

 لاسراتس هلیسوب هلجمهامود

 ۰ ۵ وشیم

 نا رهت میقم ناتدن رب []

 هحفصعددع هس هد رب مادک ره

 هدنی آ همنش زور زا 4۳ دنتسه

 تفاب ردیا رب دنن | وتیم اه رصع

 نووهتب هاگنبصوصخم تراک

 .دنب ام رف هعجا رم هلجم رتفدب

 سال ادشل رک ی ابمملیف

 طوب رمهنحص نی

 دلرسک دوهشم ملیف ٩ هب

 ناشنتخ انشهک تسا سال اد

 تسبث لکشم نادنچ

 دد تک رش یا رد تل اذعم

 ناونع تسیفاک هقب اسنیا

 . دینک رکذ اد ملیف هس



 بشمآ

111۳ 
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 لاگنچ رد هثداح ایئدکی اب

 یسوساج یاههاگتسد نیرت محرب
 ار امنیس نلاس..و دن ریگیم دم را رف

 . دنروآیمرح هزرلهب هدنخزآ

 زور نوع ویروس رد کر الو

 رب رد
 ده نیس

 ه

 ناد وگ راک

 زاسپ « نیسحرب ور »
 رم تبقف وم مدع راهچ

 -«ناسوساچبش» س «رهز و

 تاب كک رم» و «تقبقحی ز اب »

 ملیف كب هرخالاب « شکمدآ

 یدیدج هخس ؛ دزاسیمیعقا و

 «ککنال زتب رف»فو رعم «)[> زا
 «فرودلس و د ماش آنوخ» هب موسو ۱

 ؛ .تسااحمه یتف پسیکا

 -هردن [» : تس امه زاسگنهآ

 ًاقب اس,نیسحرب ورردپ) «نیسح
 عده[ هک 0 نیسح ها نیما

 هتخاس اروا یاهملیف مامت

 كل ذعهو. زی نا رگ دو «تسا

 مامت «فرودلس ود» ماشآ نوخ

 بل اغآبی رقت اب تب بپ اغتافص

 ار وا یاهین اد رگ راک رب اس

 ی وگتفگ نتم ؛ نیاو . دداد

 یامنیس » هلجم زا . تسوا اب

۵ . 

 ۳صسصسصسصسپصسصسآآ"""" 00 »سس ٩۹۰۹۰٩۹۰

 ناهگ ان هک تسایملیف نیا

 هبحاصم شزراب ار «نیسحریور»
 شزرا . تسا هدناسر لاوئس و

 هءریت و نشخ ٌهبذاجنیاذا لاوئس
 ««روسن اسآ» و« وجگنجتحا رتسا2

 تسین یقافتا هکنیا توبث یارب
 شیپ »تأیح دیدجت و مسجت آه
 ۳ هروهشمماشآ نوخب «نتروک

 تا هم و اد ٩ تتل

 و « ربور» هک مينيبیم عقاول |یف
 رد « یخلت عونکی رد « رتیپ د
 تل اجعون كي رد وبا رطضا عونکب

 . دن راد كا رتسا یاس

 نی رخ آ نی ةلصاس رد -

 و «شکمدآ تب كگ رم» ناتملیف
 زیچهچ «فرودلسودماش آنوخ»

 ؟ تساهداد ریبغت ارامش ردقنیا

 مامت هک منت فارععا دیاب -
 ,ماهدادماجن |«ماشآ نوخ» اتنمهچن ۲

 ماگنهزانم . تسا هدودیشد نا

 زر یاب | یو اف وا هی
 -ماهتشادن هک اریکینکتیئاس

 نم هک دینادیم . ماهدرک وجتسج

 شرت ما ی ی اکیا
 رد نم یاهمرف و یک دن زاس هک

 نم . تسا هدش ماحنا ی

 2امو اد ءاهن ایوب ات یاهنسن ایه
 . دن اهدود یئامنیس الماک هک

 زغم رد ییوصت نارازه هشيمه
 ار کاست دود مزال اما ۰ ماهتشاد

 نیاب مناوتب ات مریکب دای الماک
 . مهدج مرف ریواصت
 عقاو هک هچنآ ره زا یتسیابیمن

 لاح نیعردو

 اب هنهک جوم ؛ موش رشأتم ؛ دشیم

 هک مدوب راودیما هشیمه . ون
 راک لصاحو لیتسازورکی هرخالاب
 ۰ دن ای امنب ار دوخ نم

 «ماشآنوخ» هژوسنیا س
 هومن و نتفایب هزاجا امشب هکدوب
 ٩ داد ادلیتسا نا

 نم اریز . كش نودب -
 هسوس وم امت «ماشآ نوخ» رد متسن اوت

 ۰: با رطضا : مراذگد ار اه

 هوالعب . هدنشک یاهیخلت و یثاهنت

 یارچام تلی زا ملیف نیا نتخاس

 دووس دود. یک دزن تامک یقیفح

 «نتروک رتیپ».ماهل ا یاربیگ دزب
 كي (ماشآ نوخ) «ریپهاو» هببقلم

 نم.دوب ین اب یقکكي شدوخ.دوبن الویه
 اروایاج,«منک گرد | روامد رک یعس

 نیا رد بوخ یردقب و . مریگب
 مدمهفیتق و هک مدش قفوم دوصقم



 یدرس ۰ تسا هدرم نیتویگ اب وا

 روطن امهاما . مدرک سحار گر م

 . دیاهدش هجوتم مهامش دبال هک

 هد مدت شو و یعس چیه

 شراتفرولامعاب یناور تاحیضوت

 یناورظاحل زامن ادیمن نم . مهدب

 اتم اه هراد یرامید هچ وا

 وا دنعسن اوتیمو تسا دامیب وا هک

 سام هیتسا وتسمت ی ار

 یادعماج ً دننک یراتسرپ ء دنهد

 شر نآ يق مان رک وا هک

 وازا نت راکتی انج یلیخ 6 د رکتشم

 نم هک تسا لیلد نیاب و دود

 و چیه نودب - راصتخاد

 تای انجو لمعزرطو مشن ران روهظ

 . ماهدرک میسرت ار ناشیا هل وا

 كيدزن وابار دوخ ردقچنمدینیبب

 نیا , سابل یارب هک ماهدرک سح

 , دیفسی اهشکتسد نیا ۰ مرذ هالک

۶ ۰ 8 ۰ 

 نودب راتفر نداو ؛ تفس هعد شا

 دعب و , مدردا باختنا ار ی دود

 یسکع«یرادملیف ناباپزا سپ

 هیبشالماکیسابل هک مدرک ادیپوازا

 تایصوصخظاحل زا و,درادنتب نمسابل

 هیبش نمب نین ی امسچ و یناور

 .هتفر ورفدوخرد و هدشعمج؛تسا

 نمبهرخالاب اهنیا مامت

 اب ارامش یل وحت هچ دن امهفیمن

 تب نتخاس « قب اسپیکا نامه

 ؟ داد قوسقفوم ملیف

 ناز اش هک پیک نیا

 قباطم هشیمه 0 سرد رد تبیحص

 یاههتفگ ء دن هدرک راک ن«تاییظن

 یا الا دن |هد رک بیقعت ارم

 .دنتسین بوخ نم قباس یاهملیف

 یا رب ام.ناشیازاهن تسنم زا ریصقت

 تمحزیلیخ (ماشآ نوخ) «رییماو»

 .ییآر دوخ یاجب نم و می شد

 نیدقنم هب زین و ,ناشیا یاهفرحب

 یاهملیف «دینادیم .مدادیم شوگ

 رگ وملیف یفا
 ۱۹۲۷ ریماسد ۰ دل وتم)

 : ( سیداپ رد
 ۱۹5۵ دن و روم منهجب اف رشیب

 ۱۹5۸ رهزو نز

 ۱۹۹۰۰ ناسوساجو بش

 ۱۹2۱ تر وشخ عهط
 ۱۹۹۲ تقیقحیزاب

 ۳۹ شکمدآ كي هکر م

 ۱۹۰۵ فرودلس ود ماشآ نوخ

 ملیف نیا نتخاس رد نم یلبق

 اب هتل « تند ن تمعءمف یلیخب

 نیارد .ناشیاهنسح اب هن بویع
 .ننراد یک دازق زشقن نم هفتم دروم

 -قفتم هطقن كي یب ناشی همه یتقو

 ناشا اب: قحینعی .دنتسه یآرلا

 نتحاس هات اطخ نمزآ و تسا

 ولج هک نالپ هب نالپ .ملیف نیا

 رتحضاو نمکارب اهزیچ ؛متف ریه

 جواكيب ندیسر یا رب اما .دشیم

 رتمهم همه زا هلثسم كي , یبسن

 ندوبمک احویئاورن امرفنآ و؛دود

 نب دوب «نادرگ راک نیسحرب ور»
 نم و « هشیپ نه نیسح رسد ور »

 ی لوا ژاعن ومرد هن اتخبشوخ

 متسناوت و.متفابتسد هلحرم نیاب
 نکف ژان وسرپ هب هکلب «مدوخب هن

 جراخ دوخ هلجزا مدت نت

 مرا ذگی فرا ته رد اردوخ وموش

 تمسق نیرخآ هک دوب بیت نت نیدب

 ؟س مارو ی رسد هنحص ؛ملیف

 ار,سیلپ یاهغارچ زا هدش روک

 یزوسشت | هنحص زین ومدرک فذح

 ؛مدود هتخاس هکیت روص نآ زا ار

 ناب .مداد رییغت شرب دنچ اب

 یهاوخدوخو !هیئامندوخ بیترت

 ملیفزا «هشیپ رثه نیسحررب ور» یاه
 نالپ اهنت ین و ده هادرو رد

 هکیماگنح ۳۹ ار متتنوص تشزد

 دنیبیم نیمذیود ارباتک یپماو
 تبوه كرعخد هکنیا ةدننک تم اث

 - تسا هد رب تشک ار وا یعقاو

 ؛ نایرج نیا مامتو .مدرک فذح

 ت دوتک / لد اقتم مهافت هلفسه

 نینچمه . تسا دحاو «نادرگ راک

 فالخ رب «ملیفنیا رد هک میوگب دی اب
 تنوشخو نوخرد «مقباس یاهملیف

 یقیقحتلع دد اش!ماهدرکن طارفا

 هدن زاس«فگن ال زتی رف» هک دشابنآ

 نیشمش نلوچ , ار ارجامنیایل وا

 ...متشادرس یالاب «سلک وماد»

 ینطاب «داکرد لوحت نیا -

 ؟ تسهمه
 هد نیس نس زا 2 هاش سس

 ی

 ار .مشأب هشیپ رذهو نادرگ راک هک

 یرایسب قرفودنیا نیب تقیقحرد

 ماهتشاد وزرآ هشيمه نم

 . ین دشن روچمهید ودح ات و ؛ تسه

 ندادمسجت زا هشیپ شهكيیگ دن ز

 تلب طقف :.تسا هدش هتخاس اقا

 یک دنز هکیل اتس دو .تسا رها

 ها تا ی دیار ۰ نادرگ راک كي

 ی اب ید سا ده9ف شاد

 مدآ هک دسریم یمصقوم كي .مدآ
 بقع دید یه دوریم نذ ولج هچره

 هچ ره و تسا شیپ زا .یتهدنام

 تند سم تم هعااطق

 مرا دیصرحنم را شاد مک

 دد اشمنکیمرکفو ملیف نتخ سرب

 نتشید

 . مسیدوسخ لآ هدیاب یزوركي
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 9 رام رد

 ؟هی زیپ سن ارف
 یژابمهورسه

 رب ود) دیدج

 6 نیسح

 هدوب كينکتت رد هب رجت لاحباتنم یاهملیف
 تسا

 هار رد هرخال اب هک ملاحشوخ نالا

 هلجع دیابن یل و . ماهداتفا یایهآ

 اد مبدعب ملیف هک تسنیا و منک

 ؛تخاس مهاوخرگید مین و لاسکی

 .سفق تك و تسا درم ود یارجام

 یاهملیف رد یز ۳ درومرد اما

 و مراد میمصت , نارگید

 ۰ وب ار اهد اهنشیپ



 رویت

 ین اوا رفهقالع كاکچیهد رث 8
 ینص رف هک تقو ره و دداد ترف اسم
 شا هقالعو روم ر وشک مزاع دروآیب تسدب
 شت رف اسم یط آ ریخا ووش یم هسا ( رف
 نامیتب هاگشرورپ کاب زا روشک نیا 4
 رتخ تي دی هزاب نمض ودنک یم دیدز ۱
 :دس رب یم وا زا یوسنارف هلاس جن
 کرزب ناتلکیه ردقنیا 4۲ امش « 1
 کن را رچ دی وگب نم دین اوت یم تسا
 كاکچیه «؟ تسا یرتسک اخ لبیک ندب
 شا هاردپ و هنارمآ نحب نامه اب
 لیف ندب تعیبط « مرتخو» : دی وگیم
 اب هعرزم رد هک هد رک یرتسک اخ ار
 , ۲... دوش هابششا کا رو توت

 اهزور نیا ار ناتساد نيا 8
 یکی دروم دد مد امنیس لف احم رد
 د راد تسود 45 امنیس نان اد رگ راک زا

 اهسب رتک [ دادعتسا ین اوا رف سا وسو اب
 دنک یریگ هزادنا رتمیتن اس اب ار
 ی ابی ز رتخدز ور كي :دننک یم فی رعآ
 یف رعمناد رگ داک نی آ یشنم 4 ار شووخ
 دها وخیم ماد نم : دب وکیم و دنک یم

 راکچ دیئوگپ نمب . موشب سپ رتک آ
 ناد رگ راک یاقآ۲ یشخم ؟ منکب دی اب
 لخا هزاو دنک یمزاب ار شزیم یوشک
 كرب وکسو رکیم < ینیک یب » ثكي نآ

 : دی وگیم و دشک یم نو ریب زا لبق »

 ینعب « دش وب ام زا تحص ۳1

 وندیسد یا رب هک ی اه زیچ زا یکی
 ار یاهدمع لرد امنیس هب نتفای هاد
 یاهلاویتسف رد اص وصخمدنک یم یزاب
 یدمع 4 افت ( روطا دک صب امنیس

 هوشیم را زگ رب ای دد لحاوس رو رثک |
 نیتساس نس « ناک لاویتسف دن ام
 یوسن ا رف دم ناحا رطزا یکی.. زی وو
 هک ابب ز ناک رتخد نیمهزا یکی یا رب
 تي دننک یزاب اهملیف رد دنها وخیم
 هک هد رک ییحا رط هک ود یوپ ام عون

 و تسا یل ودعم میخبضص كغاک زا شسنج
 یل ود رکن رظن بلج ادب( و دش هد راذت .«دینکب و رپ»ادوب ام نیادی اب زیچ ره ش اما ض رعمب زی و لاسما لاویتسف رد
 تفربآ لخادب وب اه یوتحم هک دعت
 سپلپ ی نح هک دشاپب یثاغوغ نانچا ۲
 ما اخ و دش تل اخدو هسب روبیجم مه
 ریل دا زه هد تخادرپ هبار سی رتک آ
 . درک )٩۵ رج (لایر ۱۳۰۰)

 زا رظنف رصا رت انیس كن ا رف 8
 رد شایست راجت و یرنه یاهتیل اعق
 هد رک تیل اعفب عو رش زین هی ریخ روما
 دوب د اب هب هک تساهدا دید اهنشیب و تسا
 سرذه هسردم اد درقف ید اه ید وج
 ناناوجهب رنهنیا میلعت یا رب یگشی)
 زا یوایز هدع, یوشهتخاس دنمقالع
 ,پوهباب هلمجنم هوویل اهناگشیپ رذه
 نما ثامیل رش؛ وموک یرب نیت رامنی د
 تن [ رف د اهنشیپ نیا زا لاب لیسوا و
 .دن هد رک یب وخ ل ابقتسا ارت انیس

 یت دم دین ادیم هکر ر وطن امه ۱

 تک رش اب «بیقعل» ملیف هیت راک شیپ
 دوویل اهرد ادن افنیجو ودن | رب نول رام
 نوا رامهب | رادن اف نیجیتق و و.دش زاغآ
 ۳ یدنخبل ودن [ رد «دن درک یفرعم ودن | رب

 متس ود هک متسل ادیمآ چیه»: تفگ و  ۵و
 هز ان ز ساسبل ندیشوپ زا ادن افیرنه
 ودن ( رب نول رامدی اش «دیآیم ششوخ
 هک دو نیا طقف فرح نیا زا شدصت
 ین اوا رسف تهابش ادز اف نیچ دی وگت
 ارادز اف نیج لاحیل و هداد شردیب

 ردیکنارف قافت اب یتدم شیپ یدنچ هکنیا

 یئاکیرمآ دیا رجنا راگن ربخ یتقد یئایدد
 ٩ هن ایدنکیم جا ودزا ارتانیس كنارق
 تفگ ضوعددو دییأت هددو درک

 . دناوخناوج

 رم ماگنه و درب رسپ 0 ٩0119171

 .من مشوخ ناوجیاهدرمذا نم

 سدح ناتدوخ « فرحنبا ندینش زا

 ! دی زب
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 اب ( ۲۵۱8 ) ۲ كمك ) ملیف هیهت
 لداعم یدزهتسد اهلیب » تک رش
 « اهلتسیب )4 ناموآ ۰ اب
 نب رخآ زا رگید یکی مهنیا .دن (هداد
 دووبل اه یاهاسشا یاسه و زمتسد
 , تسا

 ایفوس هک یاهزی اج نی رخآ 90
 لاو سیتسف رد هنشاد تو اب رو نزول

 جلو رد یزاب یا رب نیمروت ات »
 .تسا هدوس ین ایل اتبا جاودزا >
 هد طقف هزیاج تفایردماگنه ایف وس
 ۱ درک افتکا نتسپ رگ

 هک « ین اب رق نیمهد » ملیف رد 3
 مسدرک یق رعم ارث ۲ هنشذگ هرامش رد
 خب رات یاههس وب نیرتیفالوط زا یکی
 ولچرام وسردن ]ال وز روانیب ام امنیس

 هسوب نیا تدم.فش لب ود دین اب ورتس ام
 یریک هزادنا «رتمو ورک »هلیسوب هک
 لوط هی 6 شش وتسیب و هقبق د تب هدش
 هسود نیاهکن آرت بل اجهنکن . هدیشک
 ین امنیس ریغ وی امنیسی اههس وب فالخ رب
 | رس ز هنف رگ ماجنا زاسب نامشچ اب
 هدییقع مسایف ناد رگ راک «یرتپ ویا »
 یفادود) ۲۰۰۰ لاسرد هس وب هک دداد
 (دستفایم قافت | نآ ردملیف ناتسا دهک
 روطن» (قاشع ودوشیمدا زگ رب قٍب رطنی دا
 3 .دنس ود یه ار رکی دمه

 مسلیف رد ودن وملب لپناژ |
 سب راپ «ادخ»نآ ونعتحآ 4۳ شاهدنب ۲
 لد«دوشیم هنخاس « درک باختنا ار
 هدهعب ارهل اسد اتشه ران همان زور کج
 یورا رشایناوسج تا رطاخ هک دراد
 لاسردیو ه والعب .دنک یم هد ز هد رپ
 مانب درک دهاوخ یزاب یمهلبف ۷
 تاقر اس4 طود رمهک « تایم (یاهف رب »
 رو ودن وملب و تسا كييملا ین اتسهز
 ار راکت هما زور كي لرد مهملیف نا

 .دنکیمیز اب
۳۳۳۰۰7 

 رطاخب تسیتدم یدوویل اه هل اسهدژون سیرتکآ (ودافایم» 3
 ًاصوصخم تسا هدر اب ی بیجحع یادصو رس ارتانیس كنارف اب شاهطباد

 هسب موسوم وا یصخش یتشک

 جا
 اس مس دندیسرپ وداف ایم زا

 بیذسکت هن ار هلئسم نیا وراف ایم
 دیاب درکدهاوخ جاودزا نم اب هک یدرم#

 ار واناوتن رگیدهک دشابهتشذگ شنسزا ردقن آ ودشاب یقیقد الماک تیصخش
 و دشاب هتخودنا یدایز تایب رجت شایگدن ز دد هک دشاب یسک نم یک ادنز درم مهدیم حیجرت و دی اي

 .« دهدرارق تواضق دروم ارس یگدن زرد دن اوتب

 اتم تا

 سس ان



 هراتساب عجا رلاحب ات ًاملسم 8
 ید [ عدیمش اه زیچ یلیخد و وبا اه رهیز اس

 :تیعقا ودح زا هداب ز یگ دزب تاب یل و

 دوجواب هد ام ج راخ ناتسمل و كرد زا

 راعنک نالا نیمه, دینکب یشش وک نا

 ...دتف اي«قافت راد ی ان اب رج امششوگ
 ر-اظن رود ار رکب» لو راک » من اخ الثم

 هک تساهل اس هردخم ایلعنی | .دب ریگت

 رخا وا نیمه ات یا و تس امنیس ما اعرد

 باس) امنیس جن رطش رد یشزرا اب د رهم

 هچ) » شمایف نسل وا زا ۰ دم[ یمق

 شزرا اب یاهمایفیرسکی رو< كسورع

 یتیههایو شث هک ۲ نودب .دش رهاظ

 یر-اطن بلج دن اوند اب یدشاب هنشاد

 «لوع»یاهملیف رد شی ز اب لثم ؛ دنک»

 دن ادیمادخدعب اما «کک رز» روشک » و

 روم من اخ ناهک ان نا اهب اسح هچیور

 هرانس میظعهاگنسد :تف رگ را رق هجوت

 اه خیلبت هچ رگ د و هانفا راک یزاس

 نیا اقافتا . دشیم وا فا رطا رد هک
 دن دمآ « دی دشا هراو یهاردب زا راب

 نیج» : و6 رکیب لوراک » نبب ۵ اهته اش

 رسهنیم زنی( رب و دن درک ادیپ « وا راغ

 .دنشخادن[ دارب یناوا رف یادص و

 نآ یگدن زاب قب اطهار من اخ یگدن

 ء اهینهشن بشنامه اب دن دادبیآ رآ نز

 . اههیش احنامهاب دی اشو , اهیتر اپ لثک و

 ار « وا راهنیج » یگدن ز مهد, و

 هک .« رکیب لوراک » تک رشاب دنتخاس

 یافا یگ دامآ الماک ناهزنیا ات وا

 صوصخب ,دوب هدرک ادیپآ ار شقآ نیا
 نوچ یثاهملیف درد یزاب زا سپ
 رگید الاح.: ایولیس» و «ناسولپ اچ
 یفالس نیش اجاردر اتسنب ااکی رم آ یامذیس

 ور و«نیلی رم» و «دلیفسنهنیج » نوچ
 هک یتق و . تسا هتخ اس « ول راهنیج» نمس

 ما زادن ایماپ ورایامنیسناگ رانسهب یهاگ

 هسلال هک میت وگب دی اب« شی اهتب نآ !
 ربارب دوو رکیب لوراک» مثاخ ندرگ

 ندیب وک نواه رد بآ هک دی اش « اب
1 
 , شا

 یان اوت نان اد رگ راک زایکب 8
 تسا «لیوود لشیم) هس | رف یاهنیم

 رطاخب « رطاعب » ملیق وا زا دبیاش هک

 تا رچب دی اش دیش اب هدب د ار «نز

 هودعموزج «لیوود» هک تفگ ناوت

 زیمآ تخاد رپ اب هک تسا یی ان اد رگ راک

 نان اد رک راک ۱ شن اشخ رو كاينکت

 اکب رسمآ یاعنیس هاتسا و راک هتها

 دردم نیا رد یل و دنکیم یربارس
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 هدروآ یس اش دب تك ل !! وود ی

 ارت انیسكنارف

 شوق ماگسنه

 دوسخ یاضما

 یولج نامیسرب
 . زینیاچامنیس

 و نیتدامنید
 ارت انیس رتخدود

 رومضح سین
 . دن راد

 ْأ

 نان اد رگ راک اب شب [لوا زا هکنیا نآ و

 كي روون جوم «بونسا» و یلاخ وت
 هلجم هچینن رد و  تسا هدوبن وج

 ناناوجیمسر ناگ را «امنیسود هی اک »
 ء لیمحت و روزب رتشپب هک ون جوم

 زره « ناشرنه ات دندش نادرگ راک

 یمسا « لیوود » دوخ زا و ران [ زا

 همطل وا راک یرادقم كب ًاعیطو د ربیع

 هات وک ملیف هبهآ رد ار شتسد و هد ز

 هک دون لاود نیمهب و . تسا هد رک

 ملیفر یاهراشا نی رتکچوک رخاوا نیا

 «لیوود» رث نی رخآ «وج - یک اد

 لیل د «هیاکد ناگدنناوخ یتقوو دلش

 باوج « دن ووب هدیسرپ ادتوکس نیا

 هب ری رحت تثیهوضع اهنت» هک دوب نیا

 و دوب هنق ر رفس هب لی وود را اب دنمههقالع

 ةني اراب ردثحب تهج نی اب
 ]1 « دشن

 ر ودقم ملا
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 ود سوساج» یاههایف یش رتا

 اب «ید دد رگ رس» و «ه رهچ
 هار رو یروآ ماسرس تعرس

 یو . دود یم شم!

 هبحاصم تب یسنطا ریخا

 تیقف وم

 مرا ودیما: تسا هنفگ یت اع ومطم

 کكي رب هوالع من اوتب هدنی [دد

 یقف وم رسمه 1 قفوم سس رتک [

 هکنیا زا مي رذگب . مشاب مه

 تبقف وم ندروآ تسدب ناکما

 تسیث ین اسآراک ءود ره رد |

 ناحتماار مسن اشمها وخیمیل و

 هس وتسی) رگ رب انس .  منک

 زی اپ رو الامتحاو هراد ل اس

 رد رتک ۵ 4 شو زما اب لاسما

 دن یم جا ود زا تسا بط

 نادرگ راک « هیلاواک نا ۲ » 8
 شیپ یدنچ هک تسا یدنمرنه و ناوج

 - نل » تک رشاب اد « رگن ایصع» ملیف

 تشذگ رس زا مایفنیا . تخاس «نولد

 یاها رج اهردعف ادمنزدیک وب یعفاو

 یدنج

 رد ملبفنیا لوا شی اما زاسپ شیپ
 ءدیک و ما اخنآ هدا و اختیاکشب ,هس | رُف

 . ووب هدش سامتقا هرب زجلا

 هاگ دادن نادرگ راک و فیق و ملسیق

 «هبل | واک ر هک ایوگ . دش هدن ا وخا رف

 دیدج كن | رف رازه هد تخادرپ هس

 هراب ودشپ امن و دب د رگ موکحم تمارغ

 , تساعونمم العف زی هسا | رف رد ملبق

 ملیف هراتس « انب راک ات ۲ » ۳3

 ك وا - ناژ» رسمه ًاقم اس هک «داز رهش»

 نیا یاهملیف رثک | ددو « دو « راد

 «تشادتسدرد اد لوا لر ناد رگ راک

 . دش ادج یوخ رهوش زا شیپ یدنچ

 « لی وا ملیف رد یزاد یا رب یل و

 نونک او تشگ زاب وا یوس هراب ودیو

 رانک روا ریا4 | رکفذش و ریگ دن زود ره

 «رادگ» مليفنی رخآ ! دن ارذگیم مد

 ات ۲) 4 دراو مان ] اوب د یور هیب»

 « ودن وماب لپ - ناژ » و « انیراک

 . دن راو هدههم ارث ۲ لوا یاهشقآ

 ناد رگ راک دی ادیههک روطا امه 3
 یسک ن ام» «لاسها ناک لا ویتسف ل وا ملیف

 «هدننک هنسخ ز و رکاب بش ملیف هک تسا

 .تسا هتخاس ارد (۱هلتیب : نآ ره رد)

 تسا ی اوج ناد رگ راک « رتسل وراچب ر»

 و یراک هزیر و فیا رظ رادقم كي |

 « نف و توف » شهود ملیف . دنخشیت

 نامهزی «نآندروآ تسدب یگن وگچ و

 تسدب ار لوا ملیف تبقفوم و شورف

 هک تسنب | راک بیع طقف « تسا هدروآ

 «یثو جوم» یمک مد « رتسا »و یاق۲

 روظنم هک تسا حیضوتب مزال ! تسا

 ریخامایف بیجع وزا رد ًاتبسل ناوذع زا

 شورو ها رونف وتوف « ناد رگ راک نیا

 ! دش میم هیفطل سانجا هج وت بلج

 - ون وهل انب دراک اب دالک 8

 یا رب زرلآ كي »ملیف لب ز رب دید رفن |
 ین اد رسآ راک وی ربدز تحت ار «همه

 . دننکیم یزاب «یسوروکن ا رف

 یراد ربهلیفیا رب دین ادیءایآ 8
 فرس ندی راس و یق رب هنحص كب زا

 هدافتسا یا زیچ هچ زا یعونصم

 رد یراد ربملیف مینک ضرف ؟ دننکیم

 وب دوتسا زا جراخ رد و ناتس ات
 زا « رودیاهتمسق رو: دریگیم ماجت |

 هنحعص رو یوشیم هدافتسا یل ومعم گ

 د رگ ) رم رملاخ:جگ یورکاب ه زا یاه

 رد.دن زس ریم دن زیم قرب هک (رمرم

 هد رب کور 4 رآ کای ه زا ی اه هبحص

 كلا.خ یاج هوشیم هدید رتهب امنیس

 و دوشبم هدافنسا نیل اتفل زا رم رم

 « تب و زا الءاک وتش رد نالو رد هرخال اب

 دن راورا رق اهروتک [ هک یلحم ردینمپ

 مانسب هوریم راکب یصوصخب داوم

 هه تاج ا> راک طس وز هک ( ( ()
 .دوشیههیٍوآ ی ایمیش داوم

 یارسب ناوتیم زی ه6(:۱۱ ندههزآ
 .د رک هد افتسا فرب ندب راب «فاداجیا

 ردارصوهخمفد اد نیا هک بی رتنی دب

 تشرد یاعهخاروس اب « کالا »كب

 یراو ریمایفنب رود یال اب زاو دن اسیم

 45 ۲ یار و دن زی ریم هنعص یور

 ار امرس دوجوو فرب ندیراب تااح
 هلب سود دن سح رتشرب یسچ اش امآ

 اراضف هم داج اصوصخم یاهه (کنسد

 .دننکیمد وا ۲ هم یمک
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